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Sammanfattning 

I svensk rätt har det alltid funnits olika ideologier som bär upp det straffrätts-

liga systemet och rättstillämpningen. Ideologierna varierar i betydelse. I dags-

läget är ideologin om proportionalitet, ideologierna om allmän- och individual-

prevention samt ideologin om humanitet av stor betydelse. Viktigt att komma 

ihåg är också rättssäkerhetsaspekten.  

I BrB 29:5 finns de så kallade billighetsskälen. Rätten ska vid straffmätningen 

utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta vissa omständigheter som 

finns uppräknade i åtta punkter. Rätten får om särskilda skäl påkallar det döma 

till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. Billighetsskälen trädde i 

kraft den 1 januari 1989 i samband med reformen av påföljdssystemet. 

Kronvittnen
1
 eller ett explicit kronvittnessystem finns inte i svensk rätt. 

Departementschefen uttalade i proposition 1987/88:120 att i den mån omstän-

digheter där en gärningsman avslöjat medbrottslingar helt undantagsvis skulle 

kunna anses motivera ett lägre straff får detta ske med stöd av BrB 29:5 p. 8. 

HD har efter detta uttalande utvecklat rättspraxis. I NJA 2009 s. 599 medde-

lande HD en kraftig straffreducering. HD konstaterade att det förelåg en sådan 

undantagssituation som utgör skäl för ett lindrigare straff enligt BrB 29:5 p. 8. 

Av särskild betydelse för strafflindringen var att gärningsmannen, som lämnat 

uppgifter om medgärningsmäns brottslighet, bedömdes att under överskådlig 

tid komma att leva under hot om allvarliga repressalier. 

Den nordiska rätten såväl liknar som skiljer sig från den svenska rätten. I våra 

rättsordningar har olika lösningar valts vad gäller kronvittnen och explicita 

kronvittnessystem. 

I olika propositioner, betänkanden och motioner har frågor gällande kronvitt-

nen uppkommit och utretts.  Det finns en mängd olika argument för och emot 

ett införande av ett kronvittnessystem i svensk rätt. I dagsläget överväger alla 

tungt vägande nackdelar de fördelar som finns. Vad nästa steg blir får framti-

den utvisa. Att komma ihåg är alla de argument som idag framförs emot ett 

införande. Dessa kommer inte att försvinna. 

                                                 

1
 Med ett kronvittne avses en gärningsman som medges fördelar genom att medverka vid utred-

ningen av annan persons brottslighet. Medverkan kan ske i form av lämnande av uppgifter om 

en medgärningsmans brottslighet. I kapitel 1.6 skriver jag mer om vilka definitioner jag använ-

der mig av. 
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Förord 

 

Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av juridik och i synnerhet 

straff- och processrätt. Lika länge har jag vetat att jag ska jobba som försvars-

advokat. Pappa brukar säga att jag alltid har sagt att jag ska bli advokat.  

Jag kommer ihåg när jag för drygt 4.5 år sedan fick veta att jag kommit in på 

juristprogrammet. Det var en milstolpe i mitt liv. 4.5 år kändes dock som en 

evighet. När jag nu sitter och skriver min uppsats känns det overkligt att tiden 

på juristprogrammet snart är slut. 

När jag skulle välja i vilket ämne jag ville skriva mitt examensarbete var det 

självklart för mig att välja straffrätt. Att jag valde att skriva om kronvittnen har 

att göra med att ämnet är så aktuellt och det finns många frågor att utreda och 

analysera. 

Och så var det alla tack. Jag vill tacka alla lärare som inspirerat och undervisat 

mig under mina 17 år i skolan. Vad avser juristprogrammet och examensarbetet 

vill jag särskilt tacka Jack Ågren som redan under kursen i straffrätt inspirerade 

mig. Som min handledare har du hjälpt mig på många sätt med dina kloka tan-

kar och åsikter. Tack! 

Sist, men absolut inte minst, vill jag tacka min familj. Jag vill tacka er för allt 

ni gjort och hjälpt mig med under hela min studietid, från klass 1 till nu. Alla 

gånger som ni läst mina uppsatser eller hjälpt mig med matematik. Ni har alltid 

ställt upp och stöttat mig i allt jag gjort. I både glädje och sorg har ni funnits 

där för att fira eller gråta med mig. Den gränslösa tron på mig. Mer uppmunt-

ran och tro går inte att ge sin dotter/syster.  

Ett tack är inte tillräckligt. Ni har givit mig alla förutsättningar för att jag ska 

kunna lyckas. Ni är anledningen till att jag snart tar min juristexamen. Jag hade 

aldrig tagit mig igenom skolan utan er. Jag älskar er mer än ord kan beskriva. 

 

Solna i januari 2014 

 

Matilda Landström 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Frågan huruvida kronvittnen och ett kronvittnessystem ska införas i svensk rätt 

har diskuterats flitigt under senare år. Diskussioner har förts både i media och 

på politisk nivå. Kronvittnet som fenomen är mycket kontroversiellt då en per-

son som själv begått brott kan medges fördelar genom att lämna uppgifter om 

andra personers brottslighet. 

I skrivande stund är frågan återigen högst aktuell då ombuden på Moderaternas 

stämma röstade igenom att partiet ska verka för att frågan utreds. Beslutet togs 

i oktober 2012. Moderaterna vill således utreda möjligheten att införa kronvitt-

nen i svensk rätt. Beatrice Ask, som leder en arbetsgrupp vid namn Bekämpa 

alla brott, har till uppgift att ge förslag på hur Sverige kan bli ett säkrare land 

och ett av förslagen i denna arbetsgrupp är just att utreda ett system med kron-

vittnen. 

Kronvittnen och mer eller mindre utvecklade kronvittnessystem finns i andra 

delar av världen. Det finns många likheter mellan Sveriges och övriga nordiska 

länders rättssystem, vi delar bl.a. många grundläggande principer. Danmark 

och Norge har infört system där kronvittnen kan medges strafflindring, något 

som vi i Sverige hittills har ställt oss avvisande till. 

Det är i dagsläget möjligt att medge en gärningsman strafflindring om gär-

ningsmannen medverkat vid utredningen av annan persons brottslighet. HD 

meddelade 2009 en dom
2
 där de efter att ha beaktat departementschefens utta-

lande i proposition 1987/88:120 och efter ett resonemang om förutsättningarna 

för strafflindring dömde den tilltalade till ett lindrigare straff.  

Frågan är hur svensk rätt i framtiden kommer att hantera kronvittnen. Diskus-

sioner kommer att föras så länge något explicit införande inte sker och vid ett 

införande kommer diskussionerna endast att ändra form. Jag och säkerligen 

många andra väntar med spänning på vad Moderaterna kommer fram till i sin 

utredning och vad nästa steg blir. 

                                                 

2
 NJA 2009 s. 599. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt examensarbete syftar till att utreda och analysera frågor gällande kronvitt-

nen i svensk rätt. Inom syftet ryms naturligtvis en redogörelse för vad ett kron-

vittne och ett kronvittnessystem är. Jag har för avsikt att utifrån gällande rätt 

utreda hur svensk rätt i dagsläget hanterar kronvittnen. Avsikten är också att 

utreda och analysera hur ett införande av ett system med kronvittnen skulle 

påverka den svenska rättsordningen och dess grundläggande principer samt 

vilka för- och nackdelar ett kronvittnessystem skulle medföra.  

Det är viktigt att få ett helhetsperspektiv gällande frågan om kronvittnen. Om 

lagstiftaren bestämmer sig för att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt är 

det av betydelse att införandet sker på rätt plats i lagen. Jag kommer därför att 

utreda var i svensk lagtext ett kronvittnessystem skulle kunna införas. Utred-

ningen ryms på beskrivet vis inom examensarbetets syfte. 

De nordiska rättsordningarna har många likheter och jag har därför studerat 

Danmarks, Norges och Finlands syn på kronvittnen och deras eventuella sy-

stem. Syftet med studierna har varit att belysa den i många avseenden nära be-

släktade nordiska rätten för att se hur våra grannländer hanterar frågor gällande 

kronvittnen. 

Då kronvittnen och ett svenskt kronvittnessystem diskuteras allt mer finns det 

all anledning att utreda rättsläget samt analysera ett framtida införande. Exa-

mensarbetet avser att utreda och analysera följande frågeställningar: 

 

1. Är det i dagsläget möjligt att medge en gärningsman, som medver-

kat vid utredningen av annan persons brottslighet, fördelar i form av 

strafflindring eller påföljdseftergift? 

2. Vilka för- och nackdelar finns det med att införa ett kronvittnessy-

stem i svensk rätt? 

3. Bör ett stadgande om kronvittnen införas i svensk lagtext? Bör med 

andra ord ett explicit kronvittnessystem införas? 
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1.3 Metod och material 

Vid författandet av mitt examensarbete har jag använt mig av de traditionella 

rättskällorna. För att kunna redogöra för gällande rätt samt för att kunna analy-

sera aktuella frågeställningar har jag tolkat och analyserat lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Databaserna Zeteo och Infotorg har varit till stor nytta 

vid mitt sökande efter information. Vid granskning av de svenska förarbetena 

har riksdagens hemsida använts flitigt. 

Jag har läst och tolkat lagtext i den mån det har funnits någon av relevans för 

mitt arbete och mina frågeställningar. För att få förståelse för olika ideologier 

och lagrum har olika förarbeten varit av vikt. Speciellt viktiga har olika offent-

liga utredningar och propositioner varit då dessa berört och utrett frågan gäl-

lande kronvittnen samt bidragit med hänvisningar till relevanta rättskällor. 

Även lagkommentarer har varit av betydelse vid tolkning och förståelse av 

lagtext. 

Vad gäller rättspraxis har jag främst använt mig av NJA 2009 s. 599. Det finns 

inga andra rättsfall från HD som klargör hur svensk rätt hanterar kronvittnen. 

Hovrätten gör i ett rättsfall
3
 en bedömning som ligger i linje med HD:s bedöm-

ning i NJA 2009 s. 599. HD är vår högsta instans och det är därför av särskild 

vikt hur HD bedömer frågan gällande kronvittnen. NJA 2009 s. 599 har därför 

varit högst aktuellt att återge och analysera i mitt examensarbete. Artiklarna jag 

använt mig av har i stor utsträckning behandlat denna viktiga dom.  

Doktrinen är begränsad vad gäller frågan om kronvittnen och ett kronvittnessy-

stem. Den doktrin jag använt mig av har främst använts i syfte att beskriva 

gällande rätt.   

För att erhålla olika perspektiv vad gäller kronvittnen och ett kronvittnessystem 

har jag använt mig av olika artiklar. Jag har läst en mängd olika artiklar för att 

kunna gallra det som saknar relevans för mitt examensarbete. Artiklarna jag har 

valt ut och fokuserat på har hjälpt mig att skriva en djupare och mer verklig-

hetsförankrad analys. Artiklarna har varit av särskild vikt då doktrinen är spar-

sam på området. 

Vid författandet av kapitlet om de nordiska länderna har jag använt mig av lik-

nande rättskällor men med den skillnaden att jag använt mig av respektive 

                                                 

3
 Hovrätten för Västra Sverige, dom den 16 november 2009 i mål nr B 3062-09. 
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lands rättskällor. I viss mån har jag kunnat använda mig av svenska förarbeten 

där beskrivningar givits om den nordiska rätten. Vad gäller de nordiska länder-

nas rätt har jag använt mig av respektive lands motsvarighet till den svenska 

riksdagens hemsida. Metoden jag använt är densamma som jag beskrivit i detta 

avsnitt vad gäller den svenska rätten. 

1.4 Avgränsningar 

I mitt examensarbete har jag valt att inte redogöra för den anglosaxiska versio-

nen av ett kronvittnessystem, så kallad plea bargain.
4
 Jag har istället valt att 

fokusera på svensk och nordisk rätt. De nordiska ländernas rätt liknar i många 

avseenden varandra och jag anser därför att det är av relevans för mitt arbete att 

belysa dessa länders rätt. 

Jag kommer inte heller att redogöra för polisens informatörs- och infiltratörs-

verksamhet. Dessa verksamheter faller utanför arbetets syfte.  

Vad gäller de processrättsliga aspekterna belyses dessa endast i begränsad om-

fattning när jag ansett det nödvändigt. Någon uttömmande redogörelse finns 

således inte. Fokus ligger på de straffrättsliga aspekterna.  

Jag har också valt att endast i begränsad omfattning belysa huruvida medver-

kan vid utredningen av det egna brottet kan komma att beaktas vid straffmät-

ning och påföljdsval. Redogörelser finns när det varit av betydelse för frågor 

gällande kronvittnen. 

Vad gäller redogörelser för olika ideologier, grundläggande principer, billig-

hetsskäl och påföljdsbestämning
5
 har jag begränsat mig till nödvändig kunskap 

för kommande framställning. Avsikten har inte varit att uttömmande redogöra 

för dessa områden. 

                                                 

4
 Plea bargain innebär att åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot att 

den misstänkte erkänner andra gärningar. Åtal kan också väckas för ett lindrigare brott mot att 

den misstänkte erkänner det brottet. I ett system med plea bargain kan ibland även beaktas att 

den misstänkte lämnar uppgifter om andras brott. Se SOU 2005:117 s. 49. 
5
 Begreppet påföljdsbestämning utgör en gemensam beteckning för påföljdsval och straffmät-

ning. Se SOU 1986:14 s. 69 samt prop. 1987/88:120 s. 39. 
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1.5 Om dispositionen 

Mitt examensarbete är uppdelat i sju kapitel. Tre olika delar kan urskiljas. Ka-

pitel 2-5 innehåller en beskrivande del med gällande rätt. Kapitel 6 innehåller 

en analyserande del och kapitel 7 innehåller mina slutsatser. 

I det inledande kapitel 1 redogörs för bakgrunden till arbetet, syftet med detta, 

aktuella frågeställningar, metod och material samt avgränsningar och definitio-

ner. 

I kapitel 2 belyser jag olika grundtankar bakom påföljdssystemet. 

I kapitel 3 redogör jag för billighetsskälen i BrB 29:5 samt grunderna vad 

gäller straffmätning och påföljdsval. 

I det fjärde kapitlet belyser jag kronvittnen i svensk rätt. Gällande rätt i form av 

ett avgörande från Högsta domstolen samt BrB 29:5 p. 8 belyses särskilt. I ka-

pitlet redogörs även för olika betänkanden samt övriga överväganden gällande 

kronvittnen. 

I kapitel 5 redogörs för regleringen i andra nordiska länder. De aktuella län-

derna är Finland, Danmark och Norge. 

I det sjätte kapitlet analyserar jag aktuella frågeställningar. Vilka för- och 

nackdelar finns det med ett kronvittnessystem? Även grundläggande principer, 

ansvarsfördelning, olika frågeställningar samt förslag på var i svensk rätt ett 

kronvittnessystem skulle kunna införas redovisas i kapitlet. 

I det avslutande kapitel 7 redogör jag för mina slutsatser och mina frågeställ-

ningar besvaras. 

1.6 Definitioner 

För att undvika missförstånd avser jag att under denna rubrik klargöra vad som 

avses med ett kronvittne och ett kronvittnessystem. I mitt examensarbete 

kommer dessa begrepp att användas flitigt och det är därför av vikt att definiera 

dessa begrepp. 

Med ett kronvittne avses en gärningsman som medges fördelar genom att med-

verka vid utredningen av annan persons brottslighet.
6
 Medverkan kan ske i 

form av lämnande av uppgifter om en medgärningsmans brottslighet. Gär-

                                                 

6
 SOU 2005:117 s. 15 och 86 f. samt SOU 1986:14 s. 452. 
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ningsmannens medverkan vid utredningen kan medföra att denne döms lindri-

gare eller möjligtvis går fri från straff.
7
 

Ett kronvittnessystem kan beskrivas på liknande sätt med den skillnaden att 

kronvittnet sätts in i ett system. Som en jämförelse kan nämnas det straff- och 

processrättsliga systemet. Inom ramen för detta system finns ett utvecklat sy-

stem för hur man hanterar parter och vittnen. Om kronvittnen finns och således 

erkänns i ett land så ska det också finnas ett system för hur man ska hantera 

frågor gällande kronvittnen. Systemet behöver inte vara uttryckt i lagtext. Sy-

stemet, eller annorlunda uttryckt riktlinjer för hur landet hanterar kronvittnen, 

kan likväl utvecklas i praxis. 

2. Grundtankar bakom påföljdssystemet 

2.1 Inledning 

Varför straffas personer som har begått en brottslig gärning? Vad är syftet med 

bestraffning? För att kunna besvara dessa frågor krävs det en förståelse för 

olika straffteorier. En annan term som används är straffideologier.
8
 Ideologi-

erna ger en förklaring till varför vi straffar de som begår brott och vad syftet 

med detta är.
9
 Ideologierna bär upp det straffrättsliga systemet och rättstillämp-

ningen. Dessa går inte att bortse från. Jag har därför valt att sammanfatta några 

bestraffningsideologier. Jag har valt att avgränsa mig till dessa ideologier då 

mitt examensarbete i viss mån knyter an till ådömandet av straff och påföljds-

bestämning. Avslutningsvis redogörs kort för olika aspekter gällande rättssä-

kerhet då frågor om rättssäkerhet diskuteras senare i mitt arbete. 

                                                 

7
 I SOU 2005:117 utreds om medverkan vid utredningen av andras brott ska kunna beaktas vid 

straffmätningen och påföljdsvalet. Se också SOU 1986:14 s. 452. Se mer om vad medverkan 

vid utredningen kan medföra i kapitel 4.3 och 6.4. I den kommande framställningen använder 

jag uttryck som ”medges strafflindring”, ”dömas mildare”, ”döms lindrigare” och ”meddelade 

straffreducering” för att beskriva vad ett kronvittnes medverkan och uppgifter kan medföra. 
8
 Jag har valt att använda mig av termen straffideologi då det är fråga om grundläggande 

normativa ställningstaganden, se Jareborg & Zila, 2010, s. 63. 
9
 Borgeke, 2012, s. 26. samt Jareborg & Zila, 2010, s 63 f. 
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2.2 Bestraffningsideologier 

2.2.1 Proportionalitet 

En av alla viktiga ideologier är den om proportionalitet. Proportionalitetsprin-

cipen är en grundläggande princip som bygger på tanken att den som gjort sig 

skyldig till en brottslig gärning ska ådömas en påföljd som står i proportion till 

den brottsliga gärningens allvar. Det ska råda proportionalitet mellan brott och 

straff. Lika svåra brott ska ges lika stränga straff och svårare brott ska straffas 

strängare än lindriga brott. Graden av gärningens förkastlighet och gärnings-

mannens skuld är avgörande. Straffet ska vara rättvist och straff ska tilldelas 

efter förtjänst.
10

 

En viktig distinktion bör göras mellan absolut och relativ proportionalitet. Ab-

solut proportionalitet innebär att en viss brottstyp ska tilldelas en viss straff-

skala eller att ett visst begånget brott ska bestraffas på ett visst sätt. Den abso-

luta proportionaliteten har betydelse för på vilken nivå de straffrättsliga ingri-

pandena bör ligga. Principen bör ses som en begränsning för hur stränga straff 

som kan accepteras. Relativ proportionalitet innebär att en viss brottstyp eller 

ett visst begånget brott ska bedömas strängare eller mildare än en annan 

brottstyp eller ett annat begånget brott. Det är viktigt att i detta sammanhang 

nämna principen om ekvivalens. Principen innebär att lika brottstyper och lika 

brott ska behandlas lika vad avser tilldelande av straff. Principen kan sägas 

vara en följd av proportionalitetstanken.
11

  

På domstolsnivån ska reaktionen överensstämma med den norm som lagstifta-

ren givit. På lagstiftningsnivån ska normen kunna motiveras på ett rationellt 

sätt. Proportionalitetsprincipen bör iakttas både av lagstiftaren när straffskalor 

bestäms och av domstolen när den straffrättsliga reaktionen i det enskilda fallet 

beslutas. Straffskalan ska således bestämmas i proportion till brottets svårhet.
12

 

                                                 

10
 SOU 1986:14 s. 143 samt prop. 1987/88: 120 s. 77 f. Se också Borgeke, 2012, s. 32. samt 

Jareborg & Zila, 2010, 65 ff. 
11

 SOU 1986:14 s. 68 och 143 samt prop. 1987/88: 120 s. 117. Se också Borgeke, 2012, s. 32, 

Jareborg & Zila, 2010, s. 65 ff. samt Ågren, 2013, s. 84 f. 
12

 SOU 1986:14 s. 68 och 143 samt prop. 1987/88: 120 s. 117. Se också Borgeke, 2012, s. 32. 
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2.2.2 Allmänprevention 

Med allmänprevention menas den inverkan som straffsystemet har på medbor-

garna i allmänhet.
13

 Syftet med straffet och således bestraffningen av någon 

som begått ett brott är att avhålla allmänheten från att begå brott.
14

 Allmänpre-

vention kan uppnås genom avskräckning och moralbildning. Det i lagen upp-

ställda hotet om straff och medvetenheten om att straff kommer att ådömas om 

brott begås ska verka avskräckande. Genom straffbuden ska allmänhetens upp-

fattning om vad som är rätt och fel påverkas och genom en pliktkänsla som 

skapas ska allmänheten avstå från att begå brott. Straffsystemet som sådant 

samt risken för att bli upptäckt och straffad bidrar till att uppfylla allmänpre-

ventionens syfte.
15

  

Ideologin om allmänprevention hade större betydelse innan reformeringen av 

påföljdssystemet än vad den har idag. I proposition 1987/88:120 ges en be-

skrivning av hur synsättet var innan reformeringen. I propositionen nämns bl.a. 

att kriminalpolitiken har som främsta syfte att förebygga brott. Straff och andra 

påföljder har inte några värden i sig utan utgör led i strävandena att på olika 

sätt motverka brottslighet i samhället.
16

 

2.2.3 Individualprevention 

Ideologin om individualprevention liknar den allmänpreventiva. Ideologin in-

riktar sig på dock på individen och inte allmänheten i stort. Med individualpre-

vention förstås att förebygga att någon som dömts för brott gör sig skyldig till 

ny brottslighet.
17

 Detta kan uppnås genom individuell avskräckning, 

inkapacitering och rehabilitering.
18

 

Individuell avskräckning innebär att straffet ska skapa ett obehag och en rädsla. 

Nya brott ska på detta sätt förhindras. Avskräckningen inriktar sig på tillfällig-

hetsförbrytare. Inkapacitering, eller oskadliggörande, innebär att gärningsman-

nen fysiskt hindras från att begå nya brott. Fängelse uppfyller detta syfte. Inka-

                                                 

13
 Prop. 1987/88:120 s. 32. 

14
 SOU 1986:14 s. 26 och 61. Se också Borgeke, 2012, s. 27 samt Jareborg & Zila, 2010, s. 74 

ff. 
15

 SOU 1986:14 s. 26, 61 och 68 samt prop. 1987/88:120 s. 32 f. Se också Borgeke, 2012, s. 27 

samt Jareborg & Zila, 2010, s. 74 ff. 
16

 Prop. 1987/88:120 s. 32 ff. 
17

 Prop. 1987/88:120 s. 32. 
18

 SOU 1986:14 s. 26 samt prop. 1987/88:120 s. 32. 
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pacitering förhindrar främst de gärningsmän som begår nya brott ofta. De gär-

ningsmän som är påverkbara kan förhindras att begå nya brott genom rehabili-

tering. Genom vård och behandling kan syftet uppnås.
19

  

När det gäller individuell avskräckning finns det inget stöd för att ett straff-

rättsligt ingripande fungerar på detta sätt. Det torde snarare vara så att ju mer 

någon straffas desto sämre är utsikterna för att denne kommer att leva på ett 

laglydigt sätt. Vad gäller inkapacitering är det svårt att avgöra vilka som fort-

sätter att begå brott om de får möjlighet.
20

 

2.2.4 Humanitet 

Slutligen avser jag att belysa ideologin om humanitet. Det humanitära synsättet 

har en straffbegränsande funktion att fylla.
21

 För att upprätthålla 

humanitetsprincipen är det viktigt att försiktighet och återhållsamhet eftersträ-

vas vid påföljdsbestämningen. Förståelse för den tilltalades situation samt re-

spekt och medkänsla ska visas av domstolen. Principen om alla människors 

lika värde ska beaktas. Likabehandling och rättvisa bedömningar ska också 

eftersträvas. I artikel 1 och 2.1 i Förenta nationernas allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1848 ges exempel på humanitetshänsyn. Alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Envar är berättigad till 

alla de friheter och rättigheter som uttalas i förklaringen utan åtskillnad av nå-

got slag.
22

  

Humanitetsprincipen innebär att det finns ett generellt krav på rimlighet och 

måttlighet vid bestraffningen. Hänsyn ska tas till den som är utsatt. Inom prin-

cipen ryms också tanken att de strängaste påföljderna ska undvikas och att 

oundvikliga frihetsberövanden ska göras så korta som möjligt. Det svenska 

påföljdssystemet bygger på en humanitetsprincip då det bl.a. finns möjligheter 

att undvika frihetsberövande påföljder. I BrB 30:4 finns t.ex. en presumtion 

mot fängelse. I svensk rätt finns även billighetsskäl i BrB 29:5 och förmild-

                                                 

19
 SOU 1986:14 s. 26 samt prop. 1987/88:120 s. 32. Se också Borgeke, 2012, s. 28 samt Jare-

borg & Zila, 2010, s. 83 ff. 
20

 Prop. 1987/88:120 s. 32. Se också Borgeke, 2012, s. 28. 
21

 Ågren, 2013, s. 87 f. 
22

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 1948. Se 

också Borgeke, 2012, s. 33 samt Jareborg & Zila, 2010, s. 91 ff. 



  

 

 

17 

 

rande omständigheter i BrB 29:3. Dessa omständigheter ska beaktas till den 

tilltalades förmån vid påföljdsbestämningen.
23

  

Debatter i media om strängare straff och effektiv brottsbekämpning torde ha en 

tendens att medföra en uppdelning av människor i vi och dem. Att komma ihåg 

är att alla människor är lika värda även om brott är begånget. Respekt och 

medkänsla ska fortfarande visas. Gärningsmän är människor vars personliga 

situation kräver ett hänsynstagande. Förståelse måste visas för den situation 

som denne befinner sig i.
24

 

Humanitetsprincipen ska beaktas så att inte domstolar eller det straffrättsliga 

systemet som sådant bidrar till denna uppdelning. Den strängaste påföljden 

kanske inte alltid bör ådömas. Det kan finnas omständigheter som talar för ett 

lindrigare straff. Humanitetsprincipen får därför inte glömmas bort. 

2.3 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett centralt begrepp. Rättssäkerhetsaspekten måste alltid be-

aktas vid tillämpning av svensk rätt. Straffsystemet måste tillgodose rättssäker-

hetsaspekten. I termen rättssäkerhet ryms begrepp som legalitet, förutsägbarhet 

och likabehandling.
25

 Legalitetsprincipen innebär att inget straff eller påföljd 

får ådömas om gärningen inte är kriminaliserad i lag. RF 2:10 och BrB 1:1 är 

av särskild vikt vid beskrivandet av legalitetsprincipen. Principen uttrycks ofta 

med hjälp av latin. Nullum crime sine lege (inget brott utan stöd av lag) och 

nulla poena sine lege (inget straff utan stöd av lag). Legalitetsprincipen bidrar 

till en förutsägbar rättstillämpning.
26

 Kravet på förutsägbarhet innebär att 

allmänheten ska kunna förutse vilket straff som kan följa på en viss gärning. 

Lagtexten ska vara klar och tydlig. Likabehandlingsprincipen innebär att alla är 

lika inför lagen, lika fall ska behandlas lika. I fall där de sakliga förutsättning-

arna är likartade ska dessa bedömas och värderas på liknande sätt. Om lika fall 

behandlas lika skapas förutsättningar för en enhetlig och förutsägbar rättstil-

lämpning.
27

 

                                                 

23
 Borgeke, 2012, s. 33 f. samt Ulväng, 2005, s. 106 ff. 

24
 Borgeke, 2012, s. 33, Jareborg & Zila, 2010, s. 91 ff. samt Ågren, 2013, s. 87. 

25
 Prop. 1987/88:120 s. 36. Se också Ågren, 2013, s. 88. 

26
 SOU 1986:14 s. 64. Se också Ågren, 2013, s. 88. 

27
 Ågren, 2013, s. 89 f. 
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Dessa principer skyddar individen mot att utsättas för rättsliga övergrepp be-

gångna av staten. Att notera är att principerna betonades särskilt i samband 

med reformen som sammanförde billighetsskälen till BrB 29:5.
28

 

3. Billighetsskälen i BrB 29:5 

3.1 Inledning 

I BrB 29:5 finns de så kallade billighetsskälen.
29

 Rätten ska vid straffmät-

ningen utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta vissa omständig-

heter som finns uppräknade i åtta punkter. Rätten får enligt andra stycket, om 

särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för 

brottet.  

Min avsikt är att i detta kapitel redogöra för billighetsskälen och dess betydelse 

för påföljdsbestämningen. Kunskapen är viktig för att förstå diskussionen 

bakom BrB 29:5 p. 8 och ett eventuellt införande av en punkt om kronvittnen i 

BrB 29:5. 

3.2 Bakgrund 

Den 1 januari 1989 trädde reformen av påföljdssystemet i kraft.
30

 I och med 

denna reform trädde också BrB 29:5, som bygger på Fängelsestraffkommitténs 

huvudbetänkande
31

, i kraft. Ideologier som proportionalitet, rättssäkerhet och 

humanitet betonades i reformen. Den tidigare så viktiga preventionstanken 

gavs efter reformen fortfarande utrymme om än i mer begränsad form.
32

  

Som skäl bakom BrB 29:5 har anförts att det skulle framstå som obilligt och 

orättfärdigt att inte beakta situationer där en lindrigare påföljd eller ett lägre 

straff framstår som rimligt med hänsyn till den dömdes personliga förhållanden 

eller handlande efter brottet. Syftet var också att öka översiktlighet och klarhet 

för att uppnå en enhetlig och förutsägbar rättstillämpning. BrB 29:5 är emeller-

                                                 

28
 SOU 1986:14 s. 21, 423 och 451 samt prop. 1987/88:120 s. 36. Se också Ågren, 2013, s. 88. 

29
 Begreppet billighetshänsyn förekommer som synonym. 

30
 Prop. 1987/88:120, bet. 1987/88:JuU45 samt rskr. 1987/88:404. 

31
 SOU 1986:13-15. 

32
 SOU 1986:14 s. 66 ff. samt prop. 1987/88:120 s. 32 ff. Se också Borgeke, 2012, s. 186 f 

samt Jareborg & Zila, 2010, s. 99 f. 
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tid avsedd att tillämpas med försiktighet för att inte riskera en oenhetlig praxis 

eller sociala orättvisor.
33

 

BrB 1:7 reglerade innan reformen val av påföljd. Avseende straffmätning sak-

nades lagreglering. Bestämmelsen gav uttryck för ett preventivt synsätt. Dom-

stolen strävade efter att genom påföljdsbestämningen motverka brottslighet. 

Påföljderna som dömdes ut skulle ha en preventiv effekt. Preventionshänsyn 

var avgörande för påföljdsvalet i det enskilda fallet.
34

  

Likt BrB 29:5 fanns redan innan reformen utrymme att beakta olika omstän-

digheter knutna till gärningsmannens person men dessa omständigheter beak-

tades inte därför att ett icke beaktande skulle vara oskäligt. Omständigheterna 

beaktades i enlighet med det rådande synsättet om preventionens vikt vid på-

följdsbestämningen.
35

  

Vid reformen riktades skarp kritik mot det tidigare synsättet om prevention och 

den betydelse preventionen sedan länge haft vid påföljdsbestämningen.
36

  

3.3 Billighetsskälens utformning och tillämpningsområde 

BrB 29:5 innehåller åtta olika punkter. I punkt 1-7 anges uttryckligen olika 

omständigheter som ska beaktas vid straffmätningen. I punkt 8 ges en möjlig-

het för domstolen att beakta även andra omständigheter än de tidigare uppräk-

nade.
37

 Billighetsskälen är hänförliga till gärningsmannens person och dennes 

handlande efter brottet och dessa ska beaktas i mildrande/lindrande riktning vid 

påföljdsbestämningen. Enligt BrB 29:5 och BrB 30:4 ska skälen beaktas både 

vid straffmätningen och vid påföljdsvalet.
38

 

Det är viktigt att domstolen beaktar eventuella billighetsskäl. Ett billighetsskäl 

kan leda till att straffet sätts ned eller att lindrigare påföljd än fängelse kan 

ådömas. Ytterst kan ett beaktande av BrB 29:5 leda till påföljdseftergift.
39

  

I kommande framställning använder jag begreppet strafflindring för att enkelt 

sammanfatta vad ett eller flera billighetsskäl kan leda till. 

                                                 

33
 SOU 1986:14 s. 422 f. och 451 ff. samt prop. 1987/88:120 s. 39 ff., 47 f. och 90. 

34
 SOU 1986:14 s. 69 samt prop. 1987/88:120 s. 32 f. Se också Borgeke, 2012, s. 186 f. 

35
 SOU 1986:14 s. 69. Se också Borgeke, 2012, s. 186 f. 

36
 Prop. 1987/88:120 s. 32 ff. Se också Borgeke, 2012, s. 29 f. 

37
 I kapitel 4.1.2 behandlas BrB 29:5 p. 8 mer utförligt. 

38
 SOU 1986:14 s. 422 f., SOU 2005:117 s. 67 samt prop. 1987/88:120 s. 89. Se också Bor-

geke, 2012, s. 189 samt Sterzel m.fl., 2013, s. 70. 
39

 Se BrB 29:5 jämfört med BrB 30:4 st. 1 samt BrB 29:6. Se också SOU 1986:14 s. 422 f. 
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3.4 Straffmätning och påföljdsval 

Billighetsskälen har som nämnts betydelse för både straffmätning och på-

följdsval. Brottsbalken gör en uppdelning mellan straffmätning och påföljdsval 

i två kapitel, kapitel 29 och 30. För att avgöra om ett billighetsskäl ska ligga till 

grund för ett reducerat straff eller ett lindrigare påföljdsval finns i rättspraxis 

stöd för en generell utgångspunkt. Olika former av sanktionskumulation, t.ex. 

förverkande, uppsägning och utvisning, är primärt av betydelse för straffmät-

ningen medan mer humanitära hänsyn torde vara av störst betydelse för på-

följdsvalet.
40

 

I ett initialt skede av straffmätningen måste domstolen ta ställning till vilket 

straff som skulle ha dömts ut om ett straff skulle valts som påföljd.
41

 Med straff 

menas böter eller fängelse. Ställningstagandet går ut på att bedöma huruvida 

brottsligheten når upp till vad man brukar kalla fängelsenivå eller kan stanna på 

bötesnivå.
42

 Om domstolen vid den initiala straffmätningen kommer fram till 

att böter är en tillräckligt ingripande påföljd ska en slutlig straffmätning av 

bötesstraffet genomföras. Är böter inte en tillräckligt ingripande påföljd måste 

beslut fattas om fängelse eller ett alternativ till fängelse ska ådömas. Då böter 

inte är en tillräckligt ingripande påföljd når brottsligheten upp till fängelsenivå 

och BrB 30:4 är tillämplig. BrB 30:4 innehåller den grundläggande regleringen 

av påföljdsvalet.
43

 Ett sätt att beskriva resultatet av den initiala straffmätningen 

är att bedömningen mynnar ut i vad som brukar kallas för ett straffmätnings-

värde.
44

 

I BrB 30:4 stadgas att domstolen vid val av påföljd ska beakta omständigheter 

som anges i BrB 29:5. Billighetsskälen kan vara särskilt viktiga i de fall straff-

värdet av brottsligheten motsvarar fängelse ett år eller strax däröver. Straffvär-

det kan vara så högt att detta talar för fängelse men ett beaktande av ett eller 

flera billighetsskäl kan leda till att fängelse kan undvikas. Någon fängelsepre-

sumtion föreligger inte längre enligt BrB 30:4 om straffvärdet understiger ett 

                                                 

40
 NJA 2008 s. 359. Se också Ågren, 2013, s. 326. 

41
 Examensarbetet tar sin utgångspunkt i att lagöverträdaren är vuxen, att BrB 30:6 inte är 

tillämplig samt att det inte finns förutsättningar för tillämpning av BrB 31 kap. 
42

 Jareborg & Zila, 2010, s. 134 ff. 
43

 Prop. 1987/88:120 s. 99.  Se också Jareborg & Zila, 2010, s. 134 ff. samt Sterzel m.fl., 2013, 

s. 147. 
44

 Borgeke, 2012, s. 40 och 190. 
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år. Omständigheter enligt BrB 29:5 kan tala för att villkorlig dom eller skydds-

lillsyn väljs i stället för ett kortare fängelsestraff. Fängelse ska väljas i sista 

hand. I ett enskilt fall kan dock straffvärdet i och för sig motivera att fängelse 

ådöms.
45

 

Påföljdsbestämningen påverkas inte bara av billighetsskälen, t.ex. måste vid 

sidan av brottsstadgandena och BrB 29 kap. 1-3 §§ även BrB 25:6, BrB 26:2 

samt BrB 26:3 beaktas.
46

 

4. Kronvittnen i svensk rätt 

4.1 Gällande rätt 

4.1.1 Allmänt 

I svensk rätt finns inget explicit kronvittnessystem. Ingenstans i svensk lagtext 

finns det ett stadgande att kronvittnen kan medges strafflindring. Trots att nå-

got explicit kronvittnessystem inte finns är det i dagsläget ändå möjligt att 

medge en gärningsman strafflindring i vissa situationer. Möjligheten har ut-

vecklats med stöd i förarbeten och rättspraxis. 

4.1.2 BrB 29:5 p. 3 och p. 8 

Som jag belyst ovan i kapitel 3 återfinns billighetsskälen i BrB 29:5. Under 

denna rubrik belyses främst BrB 29:5 p. 8 då det i dagsläget är denna punkt 

som tillämpas när en gärningsman medges strafflindring för medverkan vid 

utredning av annan persons brottslighet. För att förstå diskussionen bakom BrB 

29:5 p. 8 och ett eventuellt införande av en punkt om kronvittnen i BrB 29:5 är 

det av betydelse att belysa även BrB 29:5 p. 3. 

Om den tilltalade frivilligt angett sig, får rätten om särskilda skäl påkallar det, 

döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. BrB 29:5 p. 3 tar 

sikte på själva angivelsen och inte att gärningsmannen underlättar polisens ar-

                                                 

45
 Prop. 1987/88:120 s. 99. Se också Borgeke, 2012, s. 41, Jareborg & Zila, 2010, s. 134 ff. 

samt Sterzel m.fl., 2013, s. 147. 
46

 Sterzel m.fl., 2013, s. 147.  
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bete sedan denne väl blivit upptäckt eller erkänner det som denne är misstänkt 

för. Bestämmelsen avser endast angivelse av egna brott.
47

 

Vad avser de bakomliggande ideologiska och rättspolitiska skälen kan följande 

sägas. Självangivelsen visar ett visst ansvarstagande för det brottsliga ageran-

det. Det negativa brottsliga beteendet uppvägs i viss mån av den positiva efter-

handlingen. I förhållande till en gärningsman som inte anger sig själv har angi-

varen visat att denne står för det egna brottsliga beteendet. Det kan därför anses 

rättvist att belöna en självangivare med strafflindring oavsett om denne ångrar 

brottet eller bidrar till att reparera någon skada. Självangivelsen kan medföra 

att brottsoffer, anhöriga samt brottsutredande myndigheter kan gå vidare utan 

att behöva undra vem som gjort vad och orsakerna till agerandet. Bestämmel-

sen kan således motiveras med det rättvisa i att inte straffa fullt ut för det fall 

gärningsmannens agerande efter brottet visar att denne är mindre klander-

värd.
48

 Som skäl mot strafflindring kan givetvis framföras att ett brott är be-

gånget och lika allvarligt oavsett självangivelsen. 

BrB 29:5 p. 8 skiljer sig från de andra punkterna då punkten är generell i sin ut-

formning. De omständigheter som enligt förarbetena omfattas ska vara hänför-

liga till gärningsmannens personliga situation eller ha inträffat efter brottet. 

Omständigheterna ska i princip vara likvärdiga med och lika tungt vägande 

som de omständigheter som nämns i punkterna 1-7. Tillämpning av punkten 8 

ska ske restriktivt för att inte riskera en oenhetlig praxis eller sociala orättvi-

sor.
49

  

Vad gäller frågan om kronvittnen har punkten 8 i förarbeten givits en central 

roll. I regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m. öppnar departe-

mentschefen upp för tillämpning av punkten 8 vid en gärningsmans uppgifts-

lämnande om annan persons brottslighet. Departementschefens uttalande 

framträder vid en diskussion gällande angivelse av egna brott, under BrB 29:5 

p 3. Uppgiftslämnande avseende annans brottslighet, såsom ett kronvittne, kan 

inte beaktas under punkten 3.
50

 

                                                 

47
 Prop. 1987/88:120 s. 92. 

48
 Ågren, 2013, s. 156 ff. och 301. 

49
 SOU 1986:14 s. 451 samt prop. 1987/88:120 s. 90 och 95 f. 

50
 SOU 1986:14 s. 452 samt prop. 1987/88:120 s. 92. 
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I huvudbetänkandet från Fängelsestraffkommittén diskuterades om det fanns 

skäl att införa ett kronvittnessystem. Kommittén ansåg övervägande skäl tala 

emot ett utvidgande av punkten 3 till att avse även kronvittnen. Remissinstan-

serna var eniga med Kommittén. Departementschefen delade Fängelsestraff-

kommitténs och remissinstansernas bedömning i denna del men ville ändå inte 

helt utestänga möjligheten att beakta en gärningsmans uppgiftslämnande vid 

påföljdsbestämningen. Departementschefen uttalade därför att i den mån om-

ständigheter där en gärningsman avslöjat medbrottslingar helt undantagsvis 

skulle kunna anses motivera ett lägre straff får detta ske med stöd av punkt 8.
51

  

Universitetsadjunkt Holmqvist skriver i en artikel att det mot denna bakgrund 

ter sig svårt att tillämpa tredje eller åttonde punkten i de fall gärningsmannen är 

samarbetsvillig på olika sätt som i andra länder räknas honom till godo.
52

 

I undantagsfall när det kan anses motiverat att medge en viss strafflindring ska 

det således ske med tillämpning av punkten 8 och inte med punkten 3. Under 

vilka förutsättningar detta skulle kunna ske framgår inte av uttalandet.
53

 Då 

punkten 8 är generell i sin utformning och då departementschefens uttalande 

inte klargör punktens närmare tillämpningsområde är det upp till HD att ut-

veckla praxis. HD har numera utvecklat praxis och fyllt BrB 29:5 p. 8 med ett 

visst innehåll. 

4.2 Utredningar gällande kronvittnen 

4.2.1 Allmänt 

I bl.a. betänkanden, propositioner och motioner har frågor gällande kronvittnen 

uppkommit och utretts. I detta avsnitt fokuserar jag på frågor gällande kron-

vittnen som uppkommit och diskuterats på politisk nivå. 

4.2.2 SOU 1986:13-15 Påföljd för brott 

Billighetsskälen i BrB 29:5 har sitt ursprung i detta huvudbetänkande från 

Fängelsestraffkommittén. I samband med att billighetsskälen utreddes diskute-
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 SOU 1986:14 s. 452 f. samt prop. 1987/88:120 s. 92. 

52
 Holmqvist, 1999, s. 193 f. 
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rades även om medverkan i brottsutredningen beträffande andras brott borde 

kunna påverka straffmätningen. I betänkandet ansågs dock övervägande skäl 

tala emot detta. Remissinstanserna och departementschefen delade denna be-

dömning.
54

  

Kommittén ansåg visserligen att ett system med kronvittnen skulle kunna un-

derlätta polisens arbete men detta ansågs inte överväga nackdelarna. Som 

nackdel nämndes bl.a. att ett system med kronvittnen skulle uppmuntra ett be-

teende, att skvallra på andra, som normalt inte uppskattas. Vidare, som betona-

des som allvarligare, kunde inte bortses från risken att de dominerande brotts-

lingarna skulle försöka skaffa sig fördelar genom lögner och utnyttjande av 

svagare personer.
55

  

En annan nackdel som togs upp var att polisen och åklagarna, för att uppnå 

någon effekt, skulle vara tvungna att utlova vissa fördelar. Problem skulle upp-

stå om domstolen, som är vår dömande instans, vid en senare process inte 

dömde i enlighet med det som utlovats. Sammanfattningsvis ansågs den före-

slagna bestämmelsen om billighetsskäl som endast gällde den egna brottslig-

heten bättre lämpad för det svenska straffsystemet.
56

 

 

4.2.3 SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande 

I slutbetänkandet av Beredningen för rättsväsendets utveckling nämnde BRU 

Fängelsestraffkommitténs diskussion om att medverkan i brottsutredningen 

beträffande andras brott borde kunna påverka straffmätningen. I betänkandet 

diskuterades problematiken ytterligare. BRU framhöll särskilt problematiken 

kring de uppgifter som en person lämnat om andras brottslighet. Dessa uppgif-

ter skulle i hög utsträckning kunna ifrågasättas. Felaktiga uppgifter om andra 

personers brottslighet medför att gärningsmannen belastar andra samtidigt som 

denne har möjlighet att medges fördelar. Uppgifternas tvivelaktiga bevisvärde 

innebär att ett system med kronvitten kan ifrågasättas. Ifrågasättas kan framför 
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allt om systemet verkligen märkbart skulle komma att öka effektiviteten i 

brottsutredningarna.
57

 

Betänkandet innehåller en redogörelse för hur frågan om kronvittnen bedömts i 

Finland, Danmark och Norge. Även de nackdelar som Fängelsestraffkommittén 

framförde i SOU 1986:13-15 finns omnämnda i betänkandet. Sammanfatt-

ningsvis ansåg BRU att det är svårt att bedöma effektivitetsvinsterna med en 

regel om kronvittnen, särskilt med hänsyn till bevisvärdet av de lämnade upp-

gifterna. Av förarbetena till BrB 29:5 framgår att i den mån uppgifter om 

andras brott skulle anses motivera ett mildare straff kan strafflindring ske med 

stöd av BrB 29:5 p. 8. Enligt BRU är denna möjlighet tillräcklig för att tillgo-

dose de fall då det kan anses motiverat att beakta medverkan i utredningen av 

andras brott vid påföljdsbestämningen.
58

 

I sitt remissyttrande ansluter sig Advokatsamfundet till utredningens bedöm-

ning att det inte bör införas en särskild bestämmelse som innebär att den tillta-

lades medverkan vid utredningen av andras brott kan beaktas vid straffmät-

ningen och påföljdsvalet. Samfundet menar att det inte är önskvärt i ett rätts-

samhälle att godtyckliga bedömningar hos enskilda polismän eller försvarares 

förhandlingsskicklighet får stor betydelse för den misstänkte redan under för-

undersökningsstadiet. I förslaget är inte klarlagt hur stor strafflindringen ska 

vara. De krav som måste uppställas på rättssäkerhet och förutsägbarhet har inte 

tillgodosetts i förslaget.
59

 

Även Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet delar utredning-

ens uppfattning att det inte bör införas något kronvittnessystem.
60

 

4.2.4 SOU 2012:34 Nya påföljder
61

 

I Påföljdsutredningens betänkande nämns inte kronvittnen och frågor av rele-

vans för mitt examensarbete i någon nämnvärd omfattning. Värt att nämna är 

                                                 

57
 SOU 2005:117 s. 86 ff. Se också diskussion i kapitel 6.1.2 och 7.3. För att förstå kommande 

framställning är det av vikt att begreppet effektivitet definieras. Med effektivitet ska förstås ett 

ökat antal materiellt och formellt korrekta domar. Rättstillämpningen är inte effektiv om felak-

tiga domar meddelas och oskyldiga döms samtidigt som gärningsmän går fria. 
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 SOU 2005:117 s. 15 f. och 86 ff. 
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 Advokatsamfundet den 26 juni 2006, R-2006/0419. 
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 Juridiska fakultetsnämnden den 21 juni 2006, Dnr. SU 302-0765-06. 
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 I Dir. 2009:60 föreskrivs att Påföljdsutredningen ska analysera det förslag som BRU fram-

fört om att utvidga BrB 29:5 p. 3 till att även omfatta medverkan i utredning av egen brottslig-

het. 
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dock Påföljdsutredningens förslag på en ändring av BrB 29:5. En omdispone-

ring bör ske för att åstadkomma en mer naturlig och logisk ordning. I betän-

kandet avser punkten 5 den situationen att den tilltalade frivilligt angett sig 

själv, nuvarande punkten 3. Punkten 5 bör enligt betänkandet utvidgas till att 

även omfatta situationer där den tilltalade medverkat i utredningen av det egna 

brottet. I betänkandet betonas särskilt att det enbart är medverkan i utredningen 

av det egna brottet som avses och regleringen är således inte avsedd att inne-

bära några förändringar när det gäller möjligheten att medge strafflindring för 

kronvittnen.
62

 

Nämnas bör att BRU i SOU 2005:117 utredde ett liknande förslag. Förslaget 

innebar att en tilltalads medverkan i utredningen av det egna brottet borde be-

aktas vid påföljdsbestämningen.
63

 Förslaget ledde inte till någon lagstiftning. 

Advokat Thomas Olsson har i en artikel belyst NJA 2009 s. 599. I artikeln togs 

även direktiven till Påföljdsutredningen upp då något betänkande inte fanns vid 

denna tidpunkt. Olsson menar att de underliggande skälen för utvidgningen av 

nuvarande punkten 3 är i princip desamma som de som anförs till stöd för ett 

kronvittnessystem. Om utredningsskäl och processekonomiska hänsyn tillåts 

leta sig in i BrB 29:5, är det enligt Olsson svårt att se hur det över tid ska 

vara möjligt att förhindra att ett hänsynstagande till medverkan vid utredning 

av egna brott i förlängningen utvidgas till att även avse medverkan vid utred-

ning av andras brott. Om det sker en utvidgning av punkten 3 kan utvidgningen 

mycket väl utgöra det första steget mot ett reglerat kronvittnessysten.
64

 

4.3 NJA 2009 s. 599 

Under september 2006 detonerade två handgranater i Göteborg. Handgrana-

terna, som var placerade under två bilar, detonerade när bilarna startades. Gär-

ningen utfördes av personer tillhörande en kriminell organisation. På grund av 

brist på bevis lades förundersökningen ned innan åtal kunnat väckas. Förunder-

sökningen återupptogs sedermera under 2008 när en person med anknytning till 

organisationen som utfört attentaten trädde fram. Informationen som lämnades 
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utgjorde en bidragande orsak till att alla gärningsmän inklusive uppgiftslämna-

ren själv åtalades. Hans uppgifter var av avgörande betydelse för utgången i 

målet. 

Frågan i målet var om tillämpning av billighetsskälen enligt BrB 29:5 p. 3 och 

p. 8 vid påföljdsbestämning. Särskilt var fråga om den omständigheten att en 

tilltalad avslöjat medtilltalades delaktighet kunde utgöra skäl för strafflindring. 

Inledningsvis betonade HD att det fanns anledning att ta hänsyn till de invänd-

ningar som framförts mot ett system med kronvittnen samt att ett sådant system 

är främmande för det svenska rättssystemet. HD konstaterade i domskälen att 

det genom departementschefens uttalande i propositionen kan finnas ett be-

gränsat utrymme för att inom ramen för nuvarande lagstiftning beakta att en 

gärningsman avslöjat sina medbrottslingar. Denna omständighet kan endast i 

undantagsfall beaktas vid straffmätningen och detta trots den negativa inställ-

ning som framförts beträffande ett system med kronvittnen. HD ansåg att en-

bart den omständigheten att gärningsmannen lämnat uppgifter som bidragit till 

att även medbrottslingarna kunnat dömas inte i sig utgjorde skäl för strafflind-

ring enligt BrB 29:5 p. 8. Någonting utöver detta krävdes. 

I domskälen framkom vidare att samarbetet med de brottsutredande myndig-

heterna hade haft en väsentlig påverkan på gärningsmannens personliga situa-

tion. Mannen behövde bl.a. psykoterapi och ett normalt liv med familj var inte 

att tänka på då han var tvungen att byta identitet, byta bostad vid ett flertal till-

fällen samt flytta utomlands. Mannen omfattades också av polisens vittnes-

skyddsprogram. Mannen bedömdes att under överskådlig tid komma att leva 

under hot om allvarliga repressalier. Detta hade ett klart samband med att han 

avslöjat sina medbrottslingar. HD ansåg att det skulle vara obilligt om dessa 

allvarliga följder inte kunde räknas mannen till godo vid påföljdsbestämningen. 

Vidare ansåg HD att det förelåg en sådan undantagssituation som utgör skäl för 

ett lindrigare straff enligt BrB 29:5 p. 8.  

HD meddelade en kraftig straffreducering, från sju års fängelse till tre års fäng-

else. Av betydelse för straffreduceringen var, vid sidan om uppgiftslämnandet, 

att mannen frivilligt angett sig själv enligt BrB 29:5 p. 3 samt varit underkastad 

reseförbud. 
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HD har genom detta avgörande utvecklat rättspraxis och tillämpningsområdet 

för BrB 29:5 p. 8. Enligt gällande rätt är det således möjligt att medge straff-

lindring om gärningsmannens medverkan vid utredningen medför att denne 

riskerar att leva under hot om allvarliga repressalier. 

Från en allmänt negativ inställning till kronvittnen öppnades ett begränsat ut-

rymme upp för strafflindring i vissa undantagsfall. Departementschefen initie-

rade denna utveckling genom sitt uttalande och HD medverkade till praxisbild-

ning genom sitt avgörande. Framtiden får utvisa om HD kommer att utveckla 

tillämpningsområdet för BrB 29:5 p. 8 ytterligare. Huvudregeln är utan tvivel 

att medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet inte endast av den 

anledningen medför strafflindring. Detta förhållande anses inte i sig obilligt. 

Justitieråd Martin Borgeke menar dock att det fortfarande i viss mån är oklart 

om dörren är stängd för beaktande av medverkan vid utredningen av annans 

brottslighet när gärningsmannens eget straff ska bestämmas. Ett beaktande är 

inte möjligt i normalfallet men däremot när uppgiftslämnandet leder till allvar-

liga negativa följdverkningar. Att personen som berättar om andras brottslighet 

riskerar att drabbas av sådana följdverkningar framstår som rätt klart. Därmed 

kan straffnedsättning inte sällan motiveras.
65

 

Jack Ågren, doktor i straffrätt, har i en artikel analyserat och diskuterat HD:s 

ställningstagande. Ågren ifrågasätter om inte en risk för allvarliga repressalier 

vid uppgiftslämnande om andras brott snarare bör ses som en normalsituation 

istället för en undantagssituation. Detta skulle i så fall medföra att det är miss-

visande att tala om en huvudregel där strafflindring inte medges för kronvitt-

nen. NJA 2009 s. 599 kan i vart fall sägas ha bidragit till att huvudregeln att 

strafflindring inte ska medges kraftigt har urvattnats. Ågren menar att det finns 

en risk att praxis otillbörligt utnyttjas av de brottsutredande myndigheterna för 

att bakvägen skapa ett system som HD i domskälen tagit avstånd från.
66

 

Advokat Tomas Nilsson skriver i en artikel att ett kronvittnessystem de facto 

har införts då möjligheten till strafflindring medför ett påtagligt incitament för 

uppgiftslämnande om medtilltalade.
67
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4.4 Övriga överväganden gällande kronvittnen 

Som jag nämnde i inledningen ska Moderaterna efter ett beslut på stämman i 

oktober 2012 verka för att frågan om kronvittnen utreds. I skrivande stund vet 

jag inte vad utredningen kommer att leda till, det återstår att se. 

I Justitieutskottets betänkande
68

 framgår att Jimmie Åkesson m.fl. lagt fram en 

partimotion
69

 där det föreslås att ett kronvittnessystem ska införas, dock endast 

för utredningar om organiserad brottslighet. I motionen förs ett resonemang om 

BrB 29:5 p. 3 och tidigare utredningar som kommit fram till att ett kronvittnes-

system inte bör införas. Invändningen, att kronvittnets uppgifter kan ifrågasät-

tas då det finns ett incitament att skaffa sig fördelar genom falska vittnesmål, 

godtas inte i motionen. I motionen argumenteras för att kronvittnet utsätter sig 

för en risk att drabbas av hot från den kriminella organisationen. Kronvittnet 

riskerar också att egen delaktighet avslöjas. Enligt motionen ska kronvittnet 

kunna åtnjuta två fördelar, strafflindring om uppgifterna lett till verifierbara 

resultat samt ingå i polisens personskyddsprogram. Ekonomisk ersättning ska 

utgå för inkomstbortfall och bosättning på ny ort. Utskottet avstyrkte förslaget 

om att införa ett kronvittnessystem och deras förslag till riksdagsbeslut var att 

riksdagen borde avslå motionen. Riksdagen avslog motionen.
70

 

I förarbeten, bl.a. till konkurrenslagstiftningen, finns fler överväganden gäl-

lande kronvittnen och ett kronvittnessystem. Jag har valt att avgränsa mig till 

ovanstående framställning då de redovisade övervägandena är de mest aktuella 

och relevanta för mitt arbete. I mitt arbete fokuseras på den straffrättsliga lag-

stiftningen.
71
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5. Kronvittnessystem i Norden 

5.1 Inledning 

Det är viktigt att studera den nordiska rätten då såväl likheter som skillnader 

finns mellan våra rättsordningar. I kapitlet redogörs för hur de olika länderna 

hanterar kronvittnen och andra närliggande frågor. 

 

5.2 Regleringen i andra nordiska länder 

 

5.2.1 Finland 

I finsk rätt finns en del regler som påminner om och liknar motsvarande svensk 

reglering. Enligt 6:2 strafflagen tas vid bestämmande av straff utgångspunkt i 

den straffskala som gäller för brottet. De allmänna principerna för straffmät-

ning regleras i 6:4 strafflagen. I bestämmelsen föreskrivs att straffet ska mätas 

ut så att det står i ett rättvist förhållande till hur skadligt och farligt brottet är, 

motiven till gärningen samt gärningsmannens skuld i övrigt. I likhet med det 

svenska systemet tar det finländska systemet sin utgångspunkt i proportionali-

tet. I finsk rätt finns i 6:6 och 6:7 strafflagen två olika typer av straffnedsätt-

ningsgrunder som får betydelse för straffmätning och påföljdsval.
72

  

I 6:6 p. 3 strafflagen anges som grund för strafflindring att gärningsmannen 

strävat efter att främja utredningen av brottet. 6:6 p. 3 strafflagen kan jämföras 

med BrB 29:5 p. 3. Skillnaden mellan bestämmelserna är att den finska omfat-

tar även medverkan vid utredningen av det egna brottet medan BrB 29:5 p. 3 

endast omfattar det förhållandet att gärningsmannen angivit sig själv. Process-

ekonomiska och utredningstekniska skäl motiverar varför främjande av utred-

ningen av det egna brottet kan medföra strafflindring.
73

 Enligt 6:8 och 6:12 

strafflagen kan straffet sättas ned eller domseftergift meddelas. 

I Finland genomfördes år 2003 en större reform av påföljdsbestämningen. I 

samband med denna diskuterades även om uppgifter om andras brott skulle 

beaktas vid påföljdsbestämningen. Regeringen ansåg att ett kronvittnessystem 

är förknippat med principiella problem bl.a. vad gäller trovärdigheten av den 
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information som lämnats efter löften om strafflindring. Ett sådant system skulle 

kunna stärka en angivarmoral med fel moraliska signaler, bl.a. att egna brott 

kan förlåtas om personen visar att någon annan begått ännu värre brott. Reger-

ingen lämnade inget förslag om att främjande av utredningen av andras brott 

ska betraktas som en strafflindringsgrund.
74

 

 

5.2.2 Danmark 

I likhet med svensk rätt är, enligt 80 § straffeloven, utgångspunkten vid fast-

ställande av straff den skada eller fara gärningen inneburit samt vad gärnings-

mannen insett eller borde ha insett. Hänsyn ska också tas till gärningsmannens 

sociala och personliga förhållanden, dennes förhållanden före och efter gär-

ningen samt motivet till gärningen. I dansk rätt görs ingen systematisk uppdel-

ning av förmildrande omständigheter i straffvärdeskäl och billighetsskäl. Be-

stämmelser om straffmätning och försvårande och förmildrande omständighe-

ter finns i 80-82 §§ straffeloven. Enligt 83 § straffeloven kan straffet sättas ned 

eller helt bortfalla.
75

 

I 82 § p. 9 straffeloven anges som förmildrande omständighet att gärningsman-

nen frivilligt angett sig och presenterat en fullständig bekännelse. Punkten på-

minner om BrB 29:5 p. 3 med den skillnaden att det i svensk rätt inte ställs 

något krav på att en fullständig bekännelse presenterats. I 82 § p. 10 straffelo-

ven anges som förmildrande omständighet att gärningsmannen givit upplys-

ningar som är avgörande för att klara upp brott begångna av andra.
76

  

Försvårande respektive förmildrande omständigheter utvecklades i praxis och 

infördes i lag år 2004. Före den senaste lagändringen gällde beträffande straff-

mätningen att hänsyn skulle tas till gärningsmannens förhållanden efter gär-

ningen. Detta ansågs innebära att såväl medverkan vid utredningen av egna 

brott som av medgärningsmäns brottslighet kunde påverka straffmätningen.
77

   

                                                 

74
 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om 
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Hur gärningsmannens uppgifter om egen och andras brottslighet i dagsläget ska 

påverka straffmätningen har utvecklats i praxis.
78

 

Av särskild betydelse för lagstiftningen var en dom
79

 av Danmarks högsta in-

stans, Højesteret. Målet gällde en man som var åtalad för införsel av heroin. 

Med hjälp av uppgifter från mannen kunde polisen hitta de personer som plane-

rat införseln. Domstolens majoritet uttalade att det är av väsentlig betydelse för 

utredningen att det är möjligt att motivera en misstänkt att medverka i utred-

ningen och detta oavsett de principiella och rättssäkerhetsmässiga betänklig-

heterna som skulle kunna förknippas med en sådan ordning. Kuriren dömdes 

till fem års fängelse istället för de sex år som brottet i sig motiverade.  

En tid efter domen utfärdade Rigsadvokaten närmare riktlinjer om hur en 

misstänkt ska underrättas om möjligheten till straffnedsättning som en följd av 

uppgifter om andras brott. I riktlinjerna anges att den misstänkte kan upplysas 

om att åklagaren i rätten kommer att framhålla hans uppgifter om andras brott 

som en strafflindringsgrund. Möjligheten bör endast användas i samband med 

grova brott. Upplysningen får endast lämnas sedan en jurist med vissa befatt-

ningar inom polismyndigheten tagit ställning. Underrättelsen måste vidare in-

nehålla tydlig information om att det inte finns några garantier för straffsänk-

ning då det är rätten som bestämmer påföljden. Information om underrättelsen 

ska finnas i utredningen som inleds mot de personer den misstänkte lämnat 

uppgifter om.
80

 

 

5.2.3 Norge 

I norsk rätt är utgångspunkten vid fastställande av straff brottets grovhet.
81

 I 

norsk rätt görs ingen systematisk uppdelning av förmildrande omständigheter i 

straffvärdeskäl och billighetsskäl. Det finns endast få bestämmelser som regle-

rar straffmätning och påföljdsval. Riktlinjer har istället utvecklats i praxis. 

Numera finns i norsk rätt bestämmelser som reglerar vilka försvårande respek-

tive förmildrande omständigheter som ska beaktas vid påföljdsbestämningen.
82
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Under senare år har Norge genomfört en reform som bl.a. påverkat reglerna för 

straffmätningen.
83

 Enligt 80 a § straffeloven kan domstolen sätta ned straffet 

eller välja en mildare påföljd om den anklagade givit en förbehållslös bekän-

nelse. Tidigare hade den som erkände gärningen väldigt lite att vinna då någon 

strafflindring knappt medgavs. Processekonomiska hänsyn samt strävan efter 

att uppklara fler brott motiverade en lagstadgad bestämmelse där erkännanden 

kan tillmätas större betydelse vid påföljdsbestämningen.
84

 

Norges högsta instans, Høyesterett, meddelade den 22 december 2004 en 

dom
85

 av betydelse. En av gärningsmännen lämnade i målet uppgifter av avgö-

rande betydelse för utredningen. Flera personer, inklusive uppgiftslämnaren 

själv, kunde därför dömas. Høyesterett konstaterade att uppgifterna kunde be-

traktas som en förmildrande omständighet och därför borde leda till en bety-

dande straffnedsättning. Straffet sattes ned från nio års fängelse till fängelse i 

sex år och sex månader.
86

 

Strafflindring vid angivelse av annan persons brottslighet är möjlig sedan 2004 

då denna dom meddelades. I enlighet med praxis lagstadgades 2008 denna 

möjlighet i 78 f § straffeloven. Vid straffmätningen ska som förmildrande 

omständighet beaktas att gärningsmannen givit en förbehållslös bekännelse 

eller i väsentlig grad bidragit till att klara upp andra personers brott. Lagstift-

ningen gällande förmildrande och försvårande omständigheter föregicks av en 

strävan efter att skapa enhetlighet i rättstillämpningen.
87
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6. Analys  

 

6.1 Införande av ett kronvittnessystem i svensk rätt? 

6.1.1 Argument för ett kronvittnessystem 

I detta avsnitt belyses de argument som finns för ett system med kronvittnen. 

Kronvittnen diskuteras inte sällan i samband med grov organiserad brottslighet 

och hur denna ska motverkas. Med grov organiserad brottslighet avses brott 

som begås inom en strukturerad grupp bestående av två eller fler personer med 

syfte att uppnå makt eller ekonomisk vinning.
88

 

Den grovt organiserade brottsligheten är svår att utreda och det är svårt att få 

gärningsmän fällda. En önskan finns att så långt som möjligt motverka denna 

brottslighet och helst av allt få stopp på den.
89

 För att lyckas tror jag det är vik-

tigt att ledarna grips och lagförs. Det är dock svårt att gripa ledarna. Ledarna 

skyddas av medlemmar i organisationen som av flera anledningar inte pratar 

bakom varandras ryggar. För att kunna utreda och lagföra personer tillhörande 

olika kriminella organisationer behöver polis och åklagare hjälp. 

Advokat Thomas Olsson beskriver i sin artikel ”tjallarens” stora betydelse för 

de brottsutredande myndigheternas verksamhet. En ”tjallare” underlättar för 

myndigheterna att utreda allvarliga brottsliga gärningar. ”Tjallaren” förser även 

myndigheterna med ovärderlig kunskap om hur organiserad brottslighet och 

kriminella nätvärk fungerar och opererar. Olsson menar att det i många fall 

hade varit omöjligt att upptäcka och lagföra medlemmar i olika kriminella or-

ganisationer utan ”tjallarens” medverkan. Vidare skriver Olsson att det för ho-

nom, som arbetar praktiskt, inte är svårt att hämta ett flertal exempel på fall där 

en ”tjallares” uppgifter varit avgörande för att en medtilltalad dömts.
90

 

Även justitieminister Beatrice Ask anser att kronvittnen kan vara ett sätt om 

man effektivt vill komma åt den organiserade brottsligheten och avslöja de 

verkligt ansvariga. Det är ofta möjligt att utreda och lagföra vissa delar av 

gängkriminaliteten men ingen vågar berätta hur det egentligen fungerar. Det är 
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viktigt att ha incitament för att få fler att berätta. Ask anser att det är dags att 

pröva ett system med kronvittnen. Det kan vara det enda sättet att komma 

framåt i utredning och lagföring.
91

 

I enlighet med ovan nämnda resonemang är det är med all sannolikhet svårt för 

polisen, att som utomstående, försöka motverka eller upplösa en organisation. 

Skulle det vara lätt för polisen att självständigt motverka den organiserade 

brottsligheten så skulle brottsligheten inte vara ett problem i samhället idag. 

Något måste uppenbarligen göras. Polisen har lättare att utreda och klara upp 

andra typer av brott än brott begångna av medlemmar tillhörande olika krimi-

nella organisationer. Polis och åklagare skulle därför ha mest nytta av kronvitt-

nen vid utredning av grov organiserad brottslighet. 

Fängelsestraffkommittén ansåg att ett system med kronvittnen i viss mån skulle 

kunna underlätta polisens arbete.
92

 Jag anser att Fängelsestraffkommittén del-

vis har rätt i sitt resonemang. Om arbetet underlättas kan det också påskyndas. 

Vad gäller polisens resurser avseende den organiserade brottsligheten kan 

dessa minskas och utnyttjas på andra sätt. Om färre polismän krävs för att ut-

reda den organiserade brottsligheten kan fler istället inrikta sig på att lösa andra 

brott. Fler antal brott kan då utredas och klaras upp av samma antal polismän. 

Polisens brottsutredande verksamhet kan på detta sätt bli mer effektiv.
93

 

Vad kan då få en medlem i en organisation att ”tjalla”? En önskan om utträde 

ur organisationen kan vara ett motiv. Ett kronvittnessystem kan verka som in-

citament för någon som önskar lämna en kriminell organisation.
94

 

En person som ”tjallar” utsätter sig för enorma risker. Det torde därför krävas 

något i utbyte för att en medlem ska anse att det är värt att lämna uppgifter till 

polisen. Om medlemmen anser att det är värt att ”tjalla” kan polisen i dessa fall 

få hjälp i komplicerade utredningar. Syftet med systemet, att komma framåt i 

utredning för att sedan kunna lagföra, kan då uppnås.
95

  

En annan aspekt när det gäller grov organiserad brottslighet och kronvittnen är 

i vilken utsträckning kronvittnen kan försvåra ny gängbildning och därmed ha 
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en brottsförebyggande effekt. Ett kronvittnessystem kan medföra att bildning 

av nya organisationer försvåras. Vid inledande av samarbeten är det viktigt att 

personerna i organisationen kan lita på varandra. Tillit kan bli ett problem om 

de inblandade vet att en medlem i framtiden kan komma att ”tjalla” och också 

medges strafflindring för detta ”tjallande”. Om en medlem vill utträda ur orga-

nisationen finns det som beskrivits skäl att ”tjalla”.
96

 

Jag tror att inledande av samarbeten kan komma att bli svårare då mer tillit 

krävs som inte är möjligt att erhålla i ett inledande skede. Mot denna bakgrund 

kan även befintliga gäng behöva tänka igenom tilliten till sina medlemmar och 

om det är värt att fortsätta den brottsliga verksamheten. Ett kronvittnessystem 

kan på beskrivet vis medföra en brottsförebyggande effekt.  

Inte bara när det gäller grov organiserad brottslighet utan även vid brott i all-

mänhet torde en vetskap om att någon kan ”tjalla” medföra en avskräckande 

effekt på potentiella gärningsmän. En brottsförebyggande effekt kan även här 

uppnås.
97

 

Det ligger i samhällets intresse att brott förebyggs och klaras upp. Förtroendet 

för rättsväsendet kommer att öka om antalet korrekt fällande domar ökar. Även 

brottsoffer har ett intresse av att brottet klaras upp.
98

  

Ett ytterligare argument för ett kronvittnessystem har att göra med statens 

skyldighet att skydda sina medborgare. Staten måste se till att brott utreds och 

gärningsmän döms. Sveriges medborgare måste kunna känna sig trygga och 

veta att gärningsmän straffas. Det är också av betydelse för att medborgarna 

ska känna att det är värt att anmäla ett brott.  

Brott får aldrig löna sig. I mål med lite bevisning är det dock svårt att nå upp 

till det högt ställda beviskravet och således få gärningsmannen fälld.
99

 Omfat-

tande bevisning har en tendens att saknas vid organiserad brottslighet. För att 

komma framåt i lagföring utreds nu frågan om ett kronvittnessystem.
100
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6.1.2 Argument emot ett kronvittnessystem 

Det finns en mängd olika argument emot ett kronvittnessystem. Ett viktigt ar-

gument att belysa är det låga bevisvärde kronvittnets uppgifter får. BRU an-

förde som argument i sitt slutbetänkande att bevisvärdet av de uppgifter ett 

kronvittne lämnar kan ifrågasättas. Kronvittnets uppgifter måste enligt BRU 

anses ha ett tvivelaktigt bevisvärde då uppgifterna endast belastar andra och 

inte kronvittnet själv. Uppgifterna kan felaktigt belasta någon annan samtidigt 

som kronvittnet har möjlighet att få fördelar på grund av uppgiftslämnandet. 

Det är också svårt att bedöma effektivitetsvinsterna, särskilt med hänsyn till 

bevisvärdet av de lämnade uppgifterna.
101

 

Fängelsestraffkommittén argumenterade särskilt för risken att de dominerande 

brottslingarna kan komma att skaffa sig fördelar genom lögner och utnyttjande 

av svagare personer.
102

 

Asp skriver i sin analys att det är viktigt att komma ihåg att om man erbjuder så 

mycket att man skapar ett effektivt incitament att erkänna så har man också 

skapat skäl att betvivla värdet av de uppgifter som lämnas.
103

  

Roberth Nordh, rådgivare och docent i processrätt, anser att ett system med 

kronvittnen ger incitament för brottslingar att minska sin egen roll i ett be-

gånget brott. Risk finns att egen brottslighet förringas och andra pekas ut. Risk 

finns också att ledande personer inom den organiserade brottsligheten ger skul-

den till personer längre ner i hierarkin. Nordh menar att risken finns att fler 

kommer att ljuga i domstol då den som gör det kan bli belönad för det. Syste-

met kan komma att utnyttjas.
104

 

Bevisvärdet av de uppgifter ett kronvittne lämnar kommer som nämnts aldrig 

att vara särskilt högt. Att komma ihåg är att kronvittnet har gjort sig skyldig till 

brott och riskerar straff. Kronvittnet kan därför ha ett behov av att skylla ifrån 

sig för att själv komma undan. Att kronvittnet dessutom kan medges strafflind-

ring medför att det finns ytterligare en anledning att ljuga för att själv inte straf-

fas lika hårt. I mål med lite bevisning är det på grund av ovanstående omstän-

digheter omöjligt att veta om kronvittnets uppgifter är sanna. I rättegången 
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kommer ord stå mot ord. I värsta fall kommer kronvittnet att belasta andra för 

att själv slippa ta ansvar. I enlighet med redovisat resonemang krävs det, för att 

inte riskera felaktigt fällande domar, försiktighet vid värdering av kronvittnets 

uppgifter. 

Fängelsestraffkommittén ansåg bl.a. att ett kronvittnessystem skulle uppmuntra 

ett beteende som normalt inte uppskattas, nämligen att skvallra på andra.
105

  

Följden är i mina ögon naturlig då det finns mycket att vinna för de som har 

mycket att förlora. Även om skvallret är sant uppskattas det inte alltid att någon 

utnyttjar kronvittnessystemet på någon annans bekostnad. 

Fler falska vittnesmål för att skydda sig själv och sin organisation kan som be-

skrivits bli följden av ett system med kronvittnen. Även antalet felaktiga angi-

velser riskerar att öka.
106

 Om utredningen leds in på fel spår på grund av felak-

tiga uppgifter och angivelser begränsas också effektivitetsvinsterna. Det kan 

inte anses effektivt att fel person döms och den egentliga gärningsmannen 

medges strafflindring. 

En annan nackdel är att ett kronvittnessystem kan framstå som kränkande för 

brottsoffer om alltför milda straff blir följden av systemet. Brott är trots allt 

begånget.
107

 

Ytterligare ett problem med ett kronvittnessystem är att gärningsmän riskerar 

att få större inflytande över rättsprocessen. En gärningsman kan som beskrivits 

genom lögner och genom att ange andra skaffa sig fördelar. Vårt rättssystem 

finns inte för att gärningsmän ska kunna styra över det. 

Jag tror att ett kronvittnessystem kan medföra att rättssystemet utnyttjas på 

detta otillbörliga sätt. För att gärningsmän inte ska kunna utnyttja systemet 

krävs det att vittnesmålet värderas med försiktighet. Som beskrivits medför 

även osäkerheten om uppgifternas sanningshalt ett lågt bevisvärde. Antalet 

falska vittnesmål och felaktiga angivelser riskerar att öka om försiktighet inte 

iakttas.
108

 Om kronvittnens uppgifter värderas lågt blir följden att fällande do-

mar inte meddelas i den utsträckning som eftersträvas. 
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Syftet med kronvittnessystemet, att komma framåt i utredning för att sedan 

kunna lagföra, kommer endast delvis att uppnås. Utredningen kanske fortlöper 

väl men det låga bevisvärdet kommer inte ensamt att leda till några fällande 

domar. Om lagföring inte sker uppnås inte heller det huvudsakliga och i slut-

änden viktiga syftet. Som jag beskrivit i mitt resonemang är det ofta nämnda 

argumentet för ett kronvittnessystem, att komma framåt i utredning och lagfö-

ring, efter en analys inte längre ett starkt argument. Styrkan i argumentet för-

svinner. 

När det gäller organiserad brottslighet uppkommer några frågor. Hur vet man 

att kronvittnet verkligen vill vittna mot t.ex. en ledare? Hur vet man att vitt-

nesmålet inte är falskt för att skydda ledaren och organisationen? 

Ytterligare problem vad gäller bevisvärdet av kronvittnets uppgifter och det 

eftersträvade syftet kan uppkomma. Jag kommer därför att belysa mina tankar 

huruvida det bör krävas en fällande dom för att strafflindring ska aktualiseras. 

Den fällande domen avser den person kronvittnet lämnat uppgifter om.  

Om det krävs en fällande dom kommer syftet att komma framåt i utredning och 

lagföring att uppnås i högre utsträckning. Kronvittnet kan då inte lämna vilka 

uppgifter som helst utan uppgifterna måste tillsammans med annan bevisning 

leda till fällande dom. I de fall ett kronvittne träder fram torde denne ha en 

önskan om att medges strafflindring. Kronvittnet kan då inte lämna betydelse-

lösa uppgifter. 

Ett gäng torde inte utnyttja en medlem för att få en ledare fälld. Ett kronvittne 

kan inte utnyttjas för att få en ledare fri. Det rör sig då om ett vittne till fördel 

för den tilltalade. Däremot kan en medlem komma att utnyttjas som kronvittne 

för att få en annan medlem fälld och därmed skydda ledaren. Systemet kan då 

trots att det krävs en fällande dom komma att utnyttjas på ett otillbörligt sätt. 

Om det inte krävs en fällande dom kan systemet komma att utnyttjas. Syftet 

med systemet är trots allt att i högre utsträckning kunna lagföra gärningsmän. 

Strafflindring kan i dessa fall medges i princip oavsett vad kronvittnet säger 

och vad det leder till vilket inte är önskvärt. Uppgiftslämnande kan komma att 

bli vanligt förekommande endast för att erhålla strafflindring. Bevisvärdet 

torde i dessa fall bli ännu lägre då kronvittnet endast är intresserad av den utlo-

vade strafflindringen. Syftet med systemet uppnås inte på detta sätt. 
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6.1.3 Grundläggande principer 

Något som aldrig får förbises vid tillämpning av svensk rätt är våra grundläg-

gande principer.
109

 Ett flertal av dessa kan komma att åsidosättas om ett 

kronvittnessystem införs. 

Ett system med kronvittnen skulle bl.a. riskera att åsidosätta proportionalitets-

principen. En person som begått ett brott ska ådömas en påföljd som står i pro-

portion till brottets allvar. Proportionalitet ska råda mellan brott och straff.
110

 

Ett kronvittne som medges strafflindring ådöms inte ett straff som står i pro-

portion till brottets allvar. Brottet är fortfarande lika allvarligt. Oavsett om ar-

gument finns för att kronvittnet måste erhålla någonting i gengäld för sina upp-

gifter så kan inte bortses från att principen riskerar att åsidosättas. 

Det är möjligt att utvidga resonemanget och argumentera för att principen om-

fattar också andra omständigheter än sådana som enbart är att relatera till brot-

tet.
111

 Ytterst bygger proportionalitetsprincipen på att den straffrättsliga 

reaktionen ska vara rättvis.
112

 Hänsyn måste tas till brottet kronvittnet begått, 

hjälpen denne bistått med vid utredningen samt vilka risker denne utsatt sig för. 

Riskerna kronvittnet utsatt sig för kan vara omfattande. Brottet är egentligen 

lika allvarligt men kronvittnet har trots allt gjort någonting utöver vad en gär-

ningsman som inte varit ett kronvittne gjort. Brottet som kronvittnet begått kan 

därför framstå som mindre allvarligt och kronvittnet som mindre klandervärd. 

Det kan inte anses rättvist att dessa personer straffas lika hårt.  Den straffrätts-

liga reaktionen kan inte heller anses rättvis om ett kronvittne, som bistått med 

hjälp och utsatt sig för risker, inte medges någon strafflindring. Resonemanget 

kan motiveras rent ideologiskt.
113

 Ett kronvittnessystem, där strafflindring 

medges, behöver enligt detta resonemang inte strida mot proportionalitetsprin-

cipen. 

Kravet på förutsägbarhet kommer inte att kunna upprätthållas i en rättegång där 

kronvittnen medverkar. Det är i princip omöjligt att veta vad brottet kommer 

att leda till för straff. Kronvittnet vet vilket brott denne begått och vilket straff 

denne kan förvänta sig. Det kronvittnet inte vet är hur strafflindringen kommer 

                                                 

109
 I kapitel 2 finns dessa beskrivna. 

110
 Borgeke, 2012, s. 32. samt Jareborg & Zila, 2010, 65 ff. 

111
 Ågren, 2013, s. 301. 

112
 Borgeke, 2012, s. 32. 

113
 Ågren, 2013, s. 301 f. 



  

 

 

41 

 

att påverka straffet. Kommer strafflindringen att påverka straffet märkbart eller 

nästan inte alls? Personen som kronvittnet lämnat uppgifter om vet inte heller 

hur kronvittnets uppgifter kommer att påverka straffet. Personen vet endast 

vilket brott som är begånget och vilket straff denne kan förvänta sig för brottet. 

Utan kronvittnets uppgifter kanske det inte finns några bevis mot personen var-

för denne vet att han då går fri.  

Det är av stor vikt avseende kravet på förutsägbarhet i rättstillämpningen att 

tydliga riktlinjer finns i frågan om förhållandet mellan de lämnade uppgifternas 

betydelse för utredningen och den lindring som dessa bör medföra. Vid infö-

rande av ett kronvittnessystem måste riktlinjer för detta preciseras för att förut-

sägbarhet ska råda. 

Advokatsamfundet är i sitt remissyttrande kritiskt till att införa ett system med 

kronvittnen. Samfundet anser bl.a. att de krav som måste uppställas på rättssä-

kerhet och förutsägbarhet inte har tillgodosetts i förslaget. I förslaget är t.ex. 

inte klarlagt hur stor strafflindringen ska vara.
114

 

Även principen om likabehandling riskerar att åsidosättas. Lika fall kommer 

inte att behandlas lika då ett kronvittne kan medges strafflindring. Ett kron-

vittne kommer att straffas lindrigare än en person som begått exakt samma 

brott och detta även om alla andra förutsättningar är exakt lika. Strafflindringen 

kommer att medföra att likartade brott bestraffas olika. Det kommer därför vara 

svårt att upprätthålla en enhetlig och förutsägbar rättstillämpning. Svårigheter 

att värdera uppgifter på ett liknande sätt i likartade fall samt medge lika straff-

lindring i två helt oberoende rättegångar kommer att aktualiseras. 

Det kan dock finnas ideologiska skäl för att inte behandla lika fall lika. Huma-

nitära skäl kan utgöra sådana skäl. Som jag beskrivit i kapitel 2.2.4 ska en hu-

manitetsprincip beaktas. Det kan finnas anledning att i ett enskilt fall beakta 

vissa humanitära skäl som i ett annat fall inte behöver beaktas. Hänsyn ska tas 

till den som är utsatt. Ett kronvittne är utsatt. Förståelse för kronvittnets situa-

tion ska visas av domstolen. Rättvisa bedömningar och rimlighet vid bestraff-

ningen eftersträvas. Som beskrivits motiverar humanitära skäl varför ett kron-

vittne kan medges strafflindring medan en gärningsman som begått samma 
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brott utan att ha varit ett kronvittne straffas hårdare. Det humanitära synsättet 

har en straffbegränsande funktion att fylla. 

Den processrättsliga grundprincipen om obligatoriskt åtal
115

 riskerar även den 

att åsidosättas om ett kronvittnessystem införs. Åklagare ska, om inte annat 

stadgas, föra talan om brott som hör under allmänt åtal. Att åklagaren inte för 

en självständig talan om brott strider mot denna princip. Om denna princip inte 

upprätthålls riskeras medborgarnas likhet inför lagen. 

Objektiviteten hos domstol och åklagare måste även efter ett införande av ett 

kronvittnessystem beaktas.
116

 Risk finns att domstolen inte upprätthåller sin 

objektivitet när åklagaren redan innan rättegången värderat kronvittnets upp-

gifter. Domstolen kan komma att påverkas av åklagarens värderingar istället 

för att göra en självständig och objektiv bedömning av uppgifternas värde och 

vilken strafflindring uppgifterna bör medföra.  

Åklagaren riskerar att åsidosätta sin objektivitetsplikt om denne redan innan 

rättegången värderar bevisning och utlovar strafflindring för att få en gär-

ningsman fälld. Det kommer också vara svårt för åklagaren att förhålla sig ob-

jektiv under huvudförhandlingen. Domstolens och åklagarens viktiga myndig-

hetsutövning måste vara opartisk för att individen ska garanteras en rättssäker 

prövning. 

Nordh vill se ett gediget underlag för behovet av ett kronvittnessystem. Hur 

många allvarliga brott som kan klaras upp med hjälp av kronvittnen måste vä-

gas mot om det är värt att luckra upp rättssäkerheten i vårt rättssystem. Nordh 

anser att ett kronvittnessystem är ett hot mot rättssäkerheten.
117

 

Alla principer som kan komma att åsidosättas vid ett införande av ett kronvitt-

nessystem är oroande. Om dessa grundläggande principer riskerar att åsidosät-

tas så betyder det även att rättssäkerheten riskeras. Principerna ger uttryck för 

vad som är en rättssäker tillämpning. En rättssäker tillämpning av svensk rätt 

eftersträvas för att så långt som möjligt skydda individen mot att utsättas för 

rättsliga övergrepp begångna av staten.
118

  

                                                 

115
 Se RB 20:6 jämfört med bl.a. RB 20:7-7b och RB 48 kap. 

116
 Se RF 1:9 och RB 23:4. Utredningen ska bedrivas på ett förutsättningslöst och objektivt 

sätt. Åklagaren har en skyldighet att redovisa samtliga fakta och inte undanhålla några bevis. 
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 Nordh, Kronvittnen hotar rättssäkerheten, 2013-12-09. 
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Om alla dessa principer inte kan garanteras kronvittnet och i viss mån personen 

kronvittnet lämnat uppgifter om, riskerar dessa att utsättas för rättsliga över-

grepp. Någon rättssäker tillämpning är inte längre garanterad. Det är med be-

aktande av detta resonemang inte möjligt att göra undantag från grundläggande 

principer endast för att komma framåt i utredning och lagföring. 

Som visats behöver ett kronvittnessystem inte strida mot alla nämnda principer, 

det är möjligt att argumentera för motsatsen gällande vissa principer. Att en 

princip åsidosätts är dock en för mycket. Det finns också en anledning till var-

för så många utredningar, remissinstanser, författare och praktiker är skeptiska. 

Det finns utan tvekan problem med ett införande. 

6.2 Ansvarsfördelning 

Ytterligare problem med ett kronvittnessystem uppkommer när de olika arbets-

uppgifterna ska fördelas. I svensk rätt utreder polis och åklagare i huvudsak 

brott och domstolen värderar bevis.
119

 Denna fördelning kan inte upprätthållas 

om ett kronvittnessystem införs. 

Under denna rubrik är det viktigt att skilja mellan ett kronvittnessystem och 

plea bargain. I svensk rätt föreslås ett kronvittnessystem och ingenting annat. 

Det är lätt att sammanblanda kronvittnessystemet med förhandlingar och åtals-

uppgörelser mellan åklagare och den misstänkte. Dessa förhandlingar och 

åtalsuppgörelser behöver inte höra hemma i ett kronvittnessystem utan dessa är 

hämtade från ett system med plea bargain. Som nedan beskrivs kan dock lik-

nande förhandlingar vara ofrånkomliga.
120

  

I det inledande skedet av utredningen kommer polis med hjälp av åklagare att 

diskutera strafflindring med kronvittnet. Det är av väsentlig betydelse att kron-

vittnet på förhand får veta vilken strafflindring denne kan förvänta sig. Om 

strafflindring inte utlovas i det inledande skedet tror jag följden kan bli att 

många potentiella kronvittnen avstår från att lämna några uppgifter. Riskerna 
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 Se bl.a. RB 23:3 och RB 35:1. 

120
 Plea bargain innebär att åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot att 

den misstänkte erkänner andra gärningar. Åtal kan också väckas för ett lindrigare brott mot att 

den misstänkte erkänner det brottet. I ett system med plea bargain kan ibland även beaktas att 

den misstänkte lämnar uppgifter om andras brott. Se SOU 2005:117 s. 49. 
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som uppgiftslämnandet är förknippade med gör att kronvittnet i många fall 

kommer att kräva en garanti. 

Det kan i det inledande skedet framstå som om åklagaren har en typ av för-

handling med kronvittnet. Det är viktigt att förstå att detta inte motsvarar den 

förhandling som sker i ett system med plea bargain. Det är inte frågan om nå-

gon åtalsuppgörelse. Inom ramen för ett kronvittnessystem måste åklagaren 

värdera kronvittnets uppgifter för att sedan avgöra vilken strafflindring som 

kan medges för uppgifterna. Detta tillvägagångssätt torde stå i uppenbar strid 

med RB 23:12. Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller utta-

lande i viss riktning användas löften eller förespeglingar om särskilda förmå-

ner. 

Det går givetvis också att argumentera för att åklagaren behåller sin nuvarande 

roll och domstolen bedömer värdet av de uppgifter kronvittnet lämnat. Om 

någon strafflindring inte utlovas i ett tidigt skede tror jag som ovan nämnts att 

det finns risk för att kronvittnen inte träder fram och lämnar uppgifter i den 

utsträckning som eftersträvas. Kronvittnen har för mycket att förlora för att ris-

kera att inte medges någon strafflindring. Syftet att komma framåt i utredning 

och lagföring kan då inte uppnås. Resonemanget belyser varför strafflindring 

måste utlovas och inte endast lämnas till domstolens prövning. 

Nästa problem uppstår vid bevisvärderingen. Enligt RB 35:1 är det domstolen 

som värderar bevisningen i målet. Domstolen är inte bunden av åklagarens syn 

på saken utan domstolen ska göra en självständig prövning av all bevisning i 

målet. Därefter ska avgöras vad som i målet är bevisat. Om domstolen vid be-

visvärderingen skulle värdera uppgifterna på ett annat sätt än åklagaren gjort 

uppstår problem. En annorlunda bevisvärdering riskerar att medföra en annan 

strafflindring. 

Ett kronvittne lämnar uppgifter för att denne blivit lovad viss strafflindring. 

Om denna strafflindring inte blir lika omfattande som utlovats kan kronvittnet 

ha utsatt sig för risker som denne inte velat utsätta sig för med hänsyn tagen till 

den strafflindring som slutligen medges. Jag tror att problem kommer att upp-

stå när det kommer till allmänhetens kännedom att strafflindringen åklagaren 

utlovat inte slutligen medges. Varför skulle någon riskera sitt liv för en okänd 
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strafflindring som kanske i slutänden blir alldeles för låg. Följden riskerar att 

bli att knappt någon träder fram och syftet med systemet kan då inte uppnås. 

Syftet med kronvittnessystemet skulle i enlighet med min argumentation vara 

svårt att uppnå. Vad gäller domstolens och åklagarens arbetsuppgifter skulle 

förändringar behöva ske. För att ett kronvittne överhuvudtaget ska träda fram 

behöver åklagaren vara med och värdera kronvittnets uppgifter i ett tidigt 

skede. Domstolen skulle således inte längre självständigt värdera bevisningen. 

Bevisvärdering skulle också behöva ske i enlighet med den bedömning åklaga-

ren gjort avseende uppgifternas värde och strafflindring. Objektivitetsplikten 

skulle i hög grad kunna ifrågasättas om åklagaren är med och värderar bevis-

ning. Syftet att komma framåt i utredning och lagföring torde inte motivera 

denna förändring avseende grundläggande svensk rätt. 

Advokat Peter Althin och Dick Sundevall belyste denna problematik i två ar-

tiklar.
121

 De skriver att om åklagaren har gjort en deal med en brottsling och 

utlovat honom ett mildare straff om han anger andra personer så måste lagen 

rimligen utformas så att den uppfyller något av följande alternativ. Redan här 

börjar det svikta vad gäller grundläggande principer. Det första alternativet 

som anges är att åklagaren ska ha rätt att dölja bevisning för domstolen så att 

den brottsling som åklagaren gjort en deal med ska kunna dömas mildare. Att 

aktivt undanhålla bevisning inför domstolen går emot allt grundläggande i vår 

rättsprocess. Det andra alternativet som anges är att åklagaren öppet ska lägga 

fram all bevisning för domstolen, i enlighet med svensk rättsordning, men ha 

någon slags exklusiv rätt att därefter beordra domstolen att inte döma efter be-

visningen. Bedömningen ska istället ske utifrån den deal åklagaren har gjort 

med den tilltalade. Båda dessa alternativ står enligt Althin och Sundevall i up-

penbar strid mot den grundläggande rättsordning som vi har i Sverige. Dom-

stolarna ska självständigt döma utifrån den bevisning som lagts fram, i enlighet 

med de lagar som stiftats. Några andra förbehåll ska inte förekomma. Denna 

grundläggande rättsprincip kan på grund av ett kronvittnessystem inte ändras så 

att istället åklagaren beslutar om påföljden. 

                                                 

121
 Althin & Sundevall, Kronvittnen en rättsosäker idé, 2013-11-26 samt Althin & Sundevall, 

Det finns många metoder att få fram angivare - kronvittnen är en, tortyr är en annan, 2013-11-

26. 
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Althin och Sundevall anser att polisen i första hand, i enlighet med polislagen, 

ska förebygga, förhindra och utreda brott. Att istället uppmuntra och belöna ett 

kronvittne som utsätter sig för fara är inte önskvärt. Slutligen skriver Althin 

och Sundevall att priset för att få fram fler angivare är för högt. Ett system med 

kronvittnen är en dålig och rättsosäker idé. Systemet är en fara för rättsstaten 

och det är därför de flesta länder inte har något kronvittnessystem. Idéerna om 

kronvittnen är ett politiskt utspel som tycks vara allt annat än genomtänkt. 

Althins och Sundevalls argumentation ligger väl i linje med såväl mitt förda 

som kommande resonemang. 

 

6.3 Ett kronvittnessystem i svensk lagtext 

I det fall beslut fattas om att ett kronvittnessystem ska införas i svensk rätt är 

det av vikt att en utredning först sker om var i svensk lagtext ett sådant system 

skulle kunna införas. I dagsläget har det inte framförts något förslag på var i 

svensk lagtext ett kronvittnessystem skulle passa in. Mitt förslag förutsätter 

givetvis att det finns skäl för att införa ett kronvittnessystem i svensk rätt.
122

 

Möjligheten att döma kronvittnen till ett lindrigare straff är starkt begränsad i 

Sverige. Som jag tidigare belyst i kapitel 4.3 har HD tillämpat BrB 29:5 p. 8 i 

ett fall där strafflindring medgavs.  Jack Ågren anser dock att det finns problem 

med att BrB 29:5 p. 8 tillämpas i samband med att en gärningsman anger sina 

medbrottslingar. Den som anger sig själv tar ansvar för sina egna handlingar. 

Det behöver inte den som anger andra göra. Denne kanske istället vill slippa ta 

ansvar. Rena samhällsnyttoskäl bör inte sammanblandas med de skäl som bär 

upp billighetsskälen.
123

 

I sin artikel skriver Ågren att HD, i NJA 2009 s. 599, anger att BrB 29:5 inte 

får tas som gisslan för att efterkomma samhällets intresse av brottsbekämpning. 

HD skriver i domskälen att det bör hållas i minnet att BrB 29:5 handlar om 

billighetshänsyn. En tillämpning som innebär att strafflindring motiveras en-

bart av samhällets intresse av att brott utreds är inte förenlig med den nuva-

rande regleringen. Domen bidrar därmed till att renodla definitionen av billig-

                                                 

122
 I kapitel 7.3 motiverar jag mitt ställningstagande i frågan.  

123
 Ågren, 2013 s. 159 och 292. Vilka skäl som bär upp billighetsskälen har jag beskrivit i 

kapitel 3.2. 
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het som en självständig faktor som inte ska sammanblandas med samhälleliga 

effektivitetsintressen.
124

 

Även Petter Asps analys av NJA 2009 s. 599 förtjänar i detta sammanhang att 

belysas. Asp anser att det i avgörandet klargörs med all önskvärd tydlighet att 

de skäl som är relevanta har att göra med billighet snarare än med effektivitet. 

Det förhållandet att den tilltalade underlättar lagföring av andra och därigenom 

främjar intresset av att effektivt klara upp allvarlig brottslighet är bara indirekt 

av relevans vid tillämpning av BrB 29:5. Strafflindringen motiveras i domen av 

visad ånger (se BrB 29:5 p. 3) i kombination med en särskild form av sank-

tionskumulation (se BrB 29:5 p. 8). Asp menar att det genom domen givits 

besked om att billighetsskälen hålls samman av en grundtanke om billighet. 

Det betyder att man såsom skäl för att anse att ett sådant undantagsfall förelig-

ger, som departementschefen talade om i 1988 års proposition, inte kan åbe-

ropa rena effektivitetsskäl. Enligt Asp får det härmed anses stå klart att en 

straffreduktion som syftar till att uppnå effektivitetsvinster på sätt som bl.a. 

BRU antytt förutsätter lagändringar.
125

  

I de fall en gärningsman som medverkat vid utredningen riskerar att leva under 

hot om allvarliga repressalier blir analysen av BrB 29:5 annorlunda. Ett billig-

hetsskäl kan i dessa fall föreligga. I enlighet med NJA 2009 s. 599 kan en gär-

ningsmans medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet beaktas 

som ett billighetsskäl vid påföljdsbestämningen. För att ett billighetsskäl ska 

föreligga krävs det att gärningsmannen som medverkat riskerar att leva under 

hot om allvarliga repressalier. Denna omständighet hänför sig till gärnings-

mannens personliga situation och måste anses lika tungt vägande som övriga 

omständigheter som omfattas av BrB 29:5. Till följd av att gärningsmannen 

agerat ansvarstagande och skadereducerande (samarbetat med rättvisan) riske-

rar denne negativa konsekvenser i form av hot om allvarliga repressalier.
126

 

Principerna om hänsynstagande till ansvarstagande och skadereducerande age-

rande betonar det rättvisa i att inte straffa fullt ut för det fall gärningsmannens 

                                                 

124
 Ågren, 2010, s. 702. 

125
 Asp, Om billighetsskäl och kronvittnen - analys, 2013-11-20. 

126
 Ågren, 2013, s. 292. 



  

 

 

48 

 

agerande efter brottet visar att denne är mindre klandervärd.  Ideologiska och 

rättspolitiska skäl bakom billighetsskälen motiverar resonemanget.
127

 

Som beskrivits i detta arbete är de övergripande skälen bakom BrB 29:5 inte de 

samma som skälen bakom ett system med kronvittnen. Det vore olämpligt att i 

en bestämmelse inrymma omständigheter som inte alls bärs upp och motiveras 

med samma skäl. Mitt förslag är istället att systemet med kronvittnen skulle 

kunna införas i ett nytt kapitel i brottsbalken. Kapitlet skulle lämpligen kunna 

införas efter 29 kapitlet i ett 29 a kapitel. Namnet på kapitlet skulle då vara 

”Om kronvittnen”.  

Anledningen till varför jag väljer att placera bestämmelser om kronvittnen i 

BrB 29 a kap. är för att bestämmelserna, likt BrB 29:5, skulle påverka såväl 

straffmätning som val av påföljd. Vid påföljdsbestämning sker ett samspel 

mellan kapitel 29 och 30. Samspelet skulle bli aktuellt även vad avser bestäm-

melserna om kronvittnen.  

Kronvittnets medverkan vid utredningen kan komma att medföra strafflindring 

eller möjligtvis straffrihet.
128

 Straffet kan då antingen sättas ned, en lindrigare 

påföljd än fängelse ådömas eller så kan påföljdseftergift komma att meddelas. 

Bestämmelserna i BrB 29 a kap. måste vara tydliga och utförliga för att kravet 

på förutsägbarhet ska vara uppfyllt. Särskilt viktigt är det vad avser förhållan-

det mellan de lämnade uppgifternas betydelse för utredningen och den lindring 

som dessa bör medföra. Som jag belyst i kapitel 6.4 är det många frågor som 

skulle behöva preciseras i lagtext eller utvecklas i praxis. Vid ett införande 

torde så småningom frågor utvecklas och tydliggöras i praxis. 

Det är inte lämpligt att införa bestämmelser om kronvittnen i en eller flera pa-

ragrafer i 29 kapitlet. En eller några paragrafer skulle inte kunna reglera ett helt 

kronvittnessystem. För att göra det så tydligt som möjligt är det en fördel om 

bestämmelserna finns i ett eget kapitel.  

 

6.4 Frågor som kräver svar 

En person som anser att de argument som finns för ett kronvittnessystem över-

väger de argument som finns emot ett sådant system samt anser att ett kronvitt-
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 Ågren, 2013, s. 299 ff. 
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nessystem skulle fungera i svensk lagtext har fortfarande frågor att överväga 

innan ett slutgiltigt ställningstagande kan ske. I detta avsnitt belyses en mängd 

frågor som är av betydelse om ett kronvittnessystem ska införas i svensk rätt. 

Min avsikt är endast att belysa och inte besvara dessa frågor då det inte kan 

göras på ett tillfredsställande sätt inom ramen för mitt examensarbete. 

I olika betänkanden och artiklar har jag läst om förslag att införa ett kronvitt-

nessystem. Fördelar och nackdelar diskuteras men ungefär där slutar diskussio-

nerna. Hur andra länder har löst dessa problem kan vara till hjälp men det är 

inte säkert att deras lösningar fungerar i svensk rätt.  

En inledande fråga är vad kronvittnessystemet ska syfta till.  Är det tänkt att 

kronvittnessystemet ska verka främst i syfte att minska den organiserade 

brottsligheten eller ska det vara möjligt att använda sig av kronvittnen vid vil-

ken brottslighet som helst? Vad avgör? Brottstyp eller riskerad strafflängd? 

För att komma in på nedanstående frågor krävs det att det finns ett kronvittne. 

Hur ska polis och åklagare få kontakt med dessa? Ska det vara möjligt att gå ut 

i media för att få kontakt med kronvittnen i specifika fall där polisen behöver 

extra hjälp? När ett kronvittne väl är på plats hos polisen, ska kronvittnet då 

upplysas om möjligheten till strafflindring?  

Det är av vikt att klargöra vad ett kronvittnesmål ska medföra för typ av straff-

lindring eller om det ska vara möjligt att gå fri från straff. Eftersom vi inte har 

kronvittnen i svensk rätt är detta på något vis inte självklart. Olika länder har 

olika lösningar. För att få någon effekt menar Advokatsamfundet att strafflind-

ringen bör vara avsevärd, annars kommer troligen få misstänkta medverka på 

det sätt som önskas.
129

 

Vilken typ av strafflindring eller hur lång strafflindring är uppgifterna värda? 

Vad är det som avgör vilka uppgifter som är värda vilken strafflindring? Hur 

ska dessa bedömningar göras på ett objektivt och rättssäkert sätt? Det finns risk 

att dessa bedömningar kommer att bli högst subjektiva om det inte i lag eller 

senare i praxis utvecklas principer för denna bedömning. 

Är det rimligt att ett kronvittne medges strafflindring trots att denne gjort sig 

skyldig till ett brott? Brottet är fortfarande detsamma. Vad anser allmänheten? 
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En annan fråga är vad som sker efter avtjänat straff eller rättegång. Ett kron-

vittne har utsatt sig för enorma risker. När kronvittnet är fri väntar ett helt nytt 

liv med allt vad det innebär. Vem hjälper kronvittnet och dennes eventuella 

familj? Vem står för alla kostnader? Kommer staten att göra det som tack för 

hjälpen? Är det rimligt? Kommer det av allmänheten att accepteras att ett kron-

vittne medges strafflindring och pengar av staten? 

Det är inte utan att bli en aning kritisk som jag skriver detta. Det förvånar mig 

att det inte diskuteras hur alla följdfrågor ska lösas. Det räcker som synes inte 

att enbart säga ja till ett införande. Alla frågor tyder på att förslaget att införa 

ett kronvittnessystem är ogenomtänkt. Ett förslag som politiker framfört utan 

att ha en aning om hur det skulle fungera i praktiken. 

 

7. Slutsatser 

 

7.1 Är det i dagsläget möjligt att medge en gärningsman, som med-

verkat vid utredningen av annan persons brottslighet, fördelar i 

form av strafflindring eller påföljdseftergift? 

I dagsläget finns det inget explicit kronvittnessystem i svensk rätt. Möjligheten 

att medge en gärningsman fördelar i form av strafflindring eller påföljdsefter-

gift är ändå inte utesluten. Ett förarbetsuttalande och en efterföljande dom har 

öppnat upp denna möjlighet i vissa situationer.
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Departementschefen uttalade i proposition 1987/88:120 att i den mån omstän-

digheter där en gärningsman avslöjat medbrottslingar helt undantagsvis skulle 

kunna anses motivera ett lägre straff får detta ske med stöd av punkt 8. Depar-

tementschefen ville inte helt utestänga möjligheten att beakta en gärningsmans 

uppgiftslämnande vid straffmätningen och påföljdsvalet. I och med detta utta-

lande är det således möjligt att beakta uppgiftslämnandet och medge lämplig 

strafflindring.  

Möjligheten ska endast utnyttjas i undantagsfall i enlighet med uttalandet. Vi 

har som nämnts inget kronvittnessystem men möjligheten finns för att det i 

vissa situationer kan anses motiverat att en gärningsman medges strafflindring. 
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Genom avgörandet i NJA 2009 s. 599 utvecklade HD rättspraxis och fyllde 

BrB 29:5 p. 8 med ett visst innehåll. Gärningsmannen i målet bedömdes att 

under överskådlig tid komma att leva under hot om allvarliga repressalier. 

Detta förhållande hade ett klart samband med att han avslöjat sina medbrotts-

lingar. HD ansåg att det skulle vara obilligt om dessa allvarliga följder inte 

kunde räknas gärningsmannen till godo vid påföljdsbestämningen. HD konsta-

terade att det förelåg en sådan undantagssituation som utgör skäl för ett lindri-

gare straff enligt 29:5 p. 8. En kraftig straffreducering meddelades, från sju års 

fängelse till tre års fängelse. 

Enligt gällande rätt är det, i enlighet med förarbetsuttalandet och NJA 2009 s. 

599, möjligt att medge en gärningsman strafflindring om gärningsmannens 

medverkan vid utredningen medför att denne riskerar att leva under hot om 

allvarliga repressalier. Detta är ett sådant undantag som departementschefen 

gav utrymme för.  Huvudregeln är fortfarande att strafflindring inte bör medges 

för medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet.  

Det återstår att se om HD kommer att utveckla BrB 29:5 p. 8 ytterligare eller 

om lagstiftaren så småningom väljer att införa ett kronvittnessystem. I dagslä-

get ser dock rättsläget ut som beskrivits. 

 

7.2 Vilka för- och nackdelar finns det med att införa ett kronvittnes-

system i svensk rätt? 

Jag har tidigare belyst och analyserat alla för- och nackdelar. Jag har därför 

under denna rubrik valt att redogöra för dessa i punktform. Syftet med detta är 

att göra det tydligt för läsaren vilka för- och nackdelar som diskuteras i sam-

band med ett införande av ett kronvittnessystem.
131

 

 

Fördelar: 

- Underlätta polisens arbete 

- Komma framåt i utredning och lagföring 

- Försvåra ny gängbildning och befintlig gängkriminalitet 

- Brottsförebyggande effekt 
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 Huruvida dessa punkter verkligen utgör för- eller nackdelar diskuteras i kapitel 6 och 7.3.  
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- Incitament för medlemmar att utträda ur kriminella organisationer 

- Brottsoffers intresse av att brottet klaras upp 

- Samhällets intresse av att brott förebyggs och klaras upp 

- Statens skyldighet att skydda sina medborgare kan upprätthållas om brott ut-

reds och gärningsmän döms  

- Ökat förtroende för rättsväsendet i takt med fler korrekt fällande domar 

 

Nackdelar: 

- Lågt bevisvärde 

- Ökat antal falska vittnesmål och felaktiga angivelser 

- Dominerande brottslingar kan skaffa sig fördelar genom lögner och utnytt-

jande av svagare personer 

- Uppmuntran av ett beteende som normalt inte uppskattas, att skvallra 

- Gärningsmän kan utnyttja rättssystemet och få större inflytande över rättspro-

cessen 

- Risk att grundläggande principer som proportionalitet, förutsägbarhet, likabe-

handling, objektivitet och obligatoriskt åtal åsidosätts 

- Ansvarsfördelning och arbetsfördelning i strid mot grundläggande svensk rätt 

- En rättssäker tillämpning kan inte garanteras 

- Utlovande av större fördelar än som slutligen kan medges 

- Kränkande för brottsoffer om alltför milda straff blir följden 

- Alla obesvarade frågor 

- Begränsade effektivitetsvinster om utredningar leds in på fel spår 

 

Det finns, som jag redogjort för ovan, en mängd olika argument att ta ställning 

till. Det är viktigt att alla dessa argument analyseras innan ett slutligt ställ-

ningstagande sker. Ett starkt argument för ett kronvittnessystem kan, som vi-

sats i kapitel 6.1.2, efter en analys ha tappat i styrka. Något som kan verka vara 

en fördel behöver slutligen inte utgöra en fördel. För- och nackdelarna påverkar 

varandra på olika sätt.
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7.3 Bör ett explicit kronvittnessystem införas i svensk rätt? 

Under denna rubrik avser jag slutligen att framföra och förklara mina slutsatser 

vad gäller ett införande av ett kronvittnessystem i svensk rätt och i svensk lag-

text. 

Som framkommit i mitt examensarbete finns det en hel del problem med att 

införa ett kronvittnessystem. Det går inte att införa ett sådant system utan att 

beakta alla nackdelar som systemet skulle medföra. Ställning måste tas till hur 

dessa nackdelar ska lösas på bästa sätt eller om dessa helt enkelt ska accepteras 

av den anledningen att fördelarna anses väga tyngre. 

Effektivitetsaspekten får aldrig vara den enda aspekten att beakta när nya pro-

cessuella regler införs. Nya metoder för att kunna utreda brott och lagföra gär-

ningsmän måste föregås av gediget utredningsarbete. Även om ett kronvittnes-

system kan vara det enda sättet att utreda och lagföra gärningsmän tillhörande 

olika organisationer finns det tyvärr även nackdelar. Att komma framåt i utred-

ning och lagföring, brottsförebyggande effekter samt samhällets intresse av att 

brott förebyggs och klaras upp måste vägas mot alla de nackdelar som finns 

med ett kronvittnessystem.  

Bevisvärdet av ett kronvittnes uppgifter kommer att vara lågt. Om uppgifterna 

värderas på något annat sätt riskerar domstolen att meddela felaktigt fällande 

domar. Felaktigt fällande domar får inte förekomma. Uppgifterna kommer där-

för inte att tillmätas alltför stor betydelse utan annan bevisning kommer att 

väga tyngst. Annan bevisning existerar inte alltid vid organiserad brottslighet. 

Svårigheter finns därför vid utredning och lagföring.  

Jag har svårt att se vilka effektivitetsvinster som systemet skulle medföra om 

bevisvärdet av uppgifterna är lågt. Även om utredningen går framåt så kommer 

lagföringen inte att öka. BRU kom också fram till att det är svårt att bedöma 

effektivitetsvinsterna, särskilt med hänsyn till bevisvärdet av de lämnade upp-

gifterna.
133

 

Vad är då meningen med ett kronvittnessystem? Kronvittnet kanske riskerar 

sitt liv och får någon form av strafflindring för det. Men vad tjänar samhället 

och rättsväsendet på det? Syftet med systemet är inte att hjälpa medlemmar att 

utträda ur kriminella organisationer. Syftet med systemet är att komma framåt i 
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utredning och öka lagföringen och detta främst vad gäller den organiserade 

brottsligheten.  

Gärningsmän kan komma att skaffa sig fördelar genom att ange andra eller 

lämna felaktiga uppgifter. Det är inte önskvärt att rättssystemet utnyttjas på 

detta sätt. Uppgifterna måste därför värderas lågt. Antalet falska vittnesmål och 

felaktiga angivelser riskerar också att öka om försiktighet inte iakttas. Om ut-

redningen leds in på fel spår på grund av felaktiga uppgifter och angivelser 

begränsas effektivitetsvinsterna. Det kan inte anses effektivt att fel person 

döms och den egentliga gärningsmannen medges strafflindring. Om rättssy-

stemet utnyttjas på ett felaktigt sätt kommer syftet att komma framåt i utred-

ning och lagföring inte att uppnås. 

Om ett kronvittnessystem skulle införas, hur många är då beredda att ta de ris-

ker som det innebär att vara ett kronvittne? Att välja mellan några år till i fäng-

else eller att riskera att bli mördad är nog ett självklart val för de flesta. Krimi-

nella organisationer bygger på lojalitet så det krävs mycket för att någon ska 

”tjalla” eller utträda ur organisationen.  

En annan fråga är om dessa personer ska uppmuntras att bli kronvittnen och 

kanske riskera sina liv. Det är knappast önskvärt men kan bli följden av ett 

kronvittnessystem. Staten har en skyldighet att skydda sina medborgare. Åter-

igen kommer effektivitetsaspekten tillbaka, om få är villiga att riskera sina liv 

kommer syftet inte att uppnås. 

Att nämnas bör även de grundläggande principerna. Det finns en anledning till 

att alla dessa principer är grundläggande i svensk rätt. De finns för att skydda 

individen mot att utsättas för rättsliga övergrepp begångna av staten. Ett kron-

vittnessystem riskerar att medföra att alldeles för många av dessa principer 

åsidosätts. Att endast en princip åsidosätts är en för mycket. Följden blir att 

individen som ska skyddas inte kan skyddas. En rättssäker tillämpning kommer 

inte att kunna upprätthållas och garanteras var och en. Att införa ett system 

med kronvittnen vore att frångå flera grundläggande principer i det svenska 

rättssystemet och riskera att allvarligt försämra rättssäkerheten. 

Även vad avser ansvars- och arbetsfördelningen kommer ett kronvittnessystem 

att bli problematiskt. Grundläggande svensk rätt avseende denna fördelning 

riskerar att åsidosättas. Hur ställer sig lagstiftaren till det?  
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Ett kronvittnessystem strider också mot RB 23:12. Under förhör må ej i syfte 

att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas löften eller 

förespeglingar om särskilda förmåner. 

Alla redovisade frågor utan svar gör mig kritisk. Det finns alldeles för många 

frågetecken för att ett införande skulle vara aktuellt i dagsläget. Först och 

främst krävs utredning och tydliga riktlinjer. 

I sin analys av NJA 2009 s. 599 skriver Asp att det genom avgörandet står klart 

att ett system med kronvittnen är främmande för det svenska rättssystemet. HD 

betonade också detta i sina domskäl. Genom avgörandet har HD antytt att för-

siktighet och eftertänksamhet är påkallad i framtiden.
134

 Jag är i enlighet med 

min argumentation i detta arbete beredd att hålla med. 

Innan jag började skriva mitt examensarbete visste jag inte så mycket om kron-

vittnen och vad ett kronvittnessystem egentligen innebär. Efter att ha läst och 

analyserat en mängd olika propositioner, betänkanden och artiklar har jag kun-

nat skriva mitt arbete. Jag har efter allt läsande och skrivande kommit fram till 

ett slutligt ställningstagande i frågan. Med beaktande av allt som framkommit i 

mitt arbete anser jag inte att ett kronvittnessystem bör införas i svensk lagtext 

och således i svensk rätt. De många och viktiga nackdelarna överväger de för-

delar som finns med ett sådant system. För många frågor är fortfarande obesva-

rade. Detta tyder på att förslaget att införa ett kronvittnessystem är ogenom-

tänkt. Förslaget är framfört på en politisk nivå och utan någon insikt i hur det 

verkligen skulle fungera i praktiken. Någon konsekvensanalys verkar inte ha 

genomförts. 

Även om fler brott skulle kunna klaras upp och den grovt organiserade brotts-

ligheten i viss mån begränsas så skulle det ske på bekostnad av rättssäkerheten 

i svensk rätt. Frågan är också om ett kronvittnessystem verkligen skulle med-

föra några effektivitetsvinster. Som jag belyst är jag tveksam till detta.  

Det finns en anledning till varför möjligheten att medge strafflindring enligt 

förarbeten och praxis är begränsad. Jag anser att möjligheten som i dagsläget 

finns är tillräcklig. Den alltmer framträdande humanitetsprincipen beaktas 

också genom att det i undantagsfall finns möjlighet att medge strafflindring.
135
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 Se kapitel 2.2.4 och 6.1.3. 
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